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:   ملخص
أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات، حتديد هدفت الباحثة يف هذه الدراسة إىل 

حممد خيضر : معتمدة املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت دراسة حالة األساتذة واملوظفني اإلداريني باجلامعات
أستاذا 2357ا مفردة منه3676، البــــالغ عددهم "أم البواقي"والعريب بن مهيدي " خنشلة"، عباس لغرور "بسكرة"
واعتماد االستبيان كأداة ) العينة املخططة(مفردة 800موظفا إداريا؛ أين مت اختيار عينة عشوائية من 1319و

من جمتمع الدراسة واسرتجع منها % 21.76استمارة ما نسبته 800جلمع البيانات األولية، قامت الباحثة بتوزيع 
ابليتها للتحليل ارة لعدم قــــــاستم46اد ــــــ، بعدها مت استبع%71.25: در بـــــــــارة بنسبة اسرتجاع تقـــــــاستم570

استمارة مــــــــا نسبته 524اإلحصائي، ليصبح جمموع االستمارات الصاحلــــــة للدراسة والقابلة للتحليل اإلحصائي 
د اعتمدت أما فيما خيص التحليل اإلحصائي هلذه البيانات فق). العينة املخططة(من االستمارات املوزعة % 65.5

: واستخدمت أدوات التحليل التالية19إصدار ) برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية(SPSSالباحثة برنامج 
معامل االرتباط بيـــــــرسون، معــــــامل الثبات الفا كرونباخ، التكرارات، النسـب املئوية، خمطط األعمدة البياين، املتوسط 

Tللعينة الواحدة، اختبارTيب النظري، االحنراف املعياري، اختبار التوزيع الطبيعي، اختباراحلسايب واملتوسط احلسا

.Fللعينات املستقلة وأخريا حتليل التباين األحادي 
: وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج نذكر منها

) اإلداري وتطوير املسار الوظيفيالتنظيمي،(أكدت الدراسة أن كل من التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير -
واإلبداع متثل اسرتاتيجيات هامة، تتبناها اجلامعات حمل الدراسة يف تنمية مواردها البشرية من أساتذة وموظفني 

إداريني؛
التنظيمي، اإلداري (التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير : أكدت الدراسة أنه على الرغم من أمهية اسرتاتيجيات-

واإلبداع يف تنمية وجتويد العنصر البشري يف اجلامعات حمل الدراسة، ودورها يف الرفع من ) سار الوظيفيوتطوير امل
مستويات أداءه؛ إال أن هناك بعض القصور يف ممارسات هذه االسرتاتيجية واليت قللت نوعا ما من فعاليتها نذكر 

:أمهها يف
وظفني املتدربني قبل وبعد العملية التدريبية وتقييمه لتحديد عدم اهتمام اجلامعات حمل الدراسة مبقارنة أداء امل

ا الزيادة يف صعوبة حتديد االحتياجات  مدى فعالية الربامج التدريبية، مما يعين غياب التغذية الراجعة اليت من شأ
.التدريبية الفعلية ومن مث وضع برامج تدريبية ال تنبع من واقع االحتياجات

ا وتعلم كيفيات جتنبها ت حمل الدراسة بعدم اهتمام اجلامعا تشجيع مناقشة األخطاء ومواقف الفشل ملعرفة أسبا
يف املستقبل، مما قد يشكل حاجزا كبريا أمام عملية تعلم املوظفني يف إطار تبين فكرة التعلم املستمر وحتول 

اجلامعة إىل مؤسسة متعلمة؛
 ومكافأة األفراد وفرق العمل، الذين ) حتفيز مادي ومعنوي(عدم اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بعامل حفز

خيلقون طرق وأساليب ووسائل عمل جديدة، وجتاهل الدور الذي يلعبه يف الرفع من معنويات املوظفني ودفعهم 
.للعمل أكثر
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املوارد بني اسرتاتيجية تنمية0.05وجود عالقة ارتباطية تأثريية قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي -
واسرتاتيجية ) التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار الوظيفي(اسرتاتيجة التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير (البشرية 

وأداء املوارد البشرية يف اجلامعات حمل الدراسة؛) اإلبداع الوظيفي
نمية املوارد البشرية على حول أثر اسرتاتيجية ت0.05عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -

.أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة تعود ملتغري اجلنس؛ الوظيفة، العمر، املؤهل العلمي واخلربة الوظيفية
:ومن أهم التوصيات اليت قدمتها الباحثة نذكر

الربامج التدريبية، كذا ضرورة حبث اجلامعة وتركيزها يف حتصيل التغذية الراجعة عن مدى استفادة املتدربني من -
م من مضمون املادة التدريبية وأساليبها لتفعيل االسرتاتيجية  االطالع على أرائهم حول مدى رضاهم واستفاد

التدريبية؛
ضرورة االهتمام أكثر مبوضوعية تقييم أداء املوظفني، ألنه السبيل الوحيد لتحديد فجوة األداء والكشف عن -

علية هلم؛االحتياجات التدريبية الف
م اليومية لوظائفهم، ملعرفة ضرورة تبين فكرة- مناقشة األخطاء ومواقف الفشل اليت يعيشها املوظفون يف ممارسا

ا وتعلم كيفيات جتنبها يف املستقبل، لتسهيل عملية التعلم التنظيمي يف إطار تبين فكرة التعلم املستمر وحتول  أسبا
اجلامعة إىل مؤسسة تعلمية تعليمية؛

دف مساعدة املوظفني ) حتفيز مادي ومعنوي(ضرورة وعي اجلامعة بأمهية التنويع الواسع يف األدوات النفسية -
م م  والرفع من مؤهال .على إظهار قدرا
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Abstract:

The researcher through this study aimed at determining the impact of human resources
development strategy on the performance of individuals: teachers as well as administrative
workers in universities. The methodology chosen for the study undertaken is descriptive
analytical method. The researcher studied the case of Mohamed Khider university- Biskra - ,
Abbas Leghror University - Khenchela - and Larbi Ben M'hidi University – Om Bouagui, where
a population was conducted to 3676 individuals, among them 2357 teachers, and 1319
administrative workers. The researcher has adopted questionnaire to collect data, where it is
distributed only to 800 which it is equal to 21.76% from the population, among them 570
questionnaires are recovered with the percentage of 71.25 % and 46 are canceled. Consequently,
the number of forms susceptive to analysis is 524 forms with the percentage of 65.5% from the
selected sample. The software SPSS (statistical package for social Sciences) version 19 has been
applied in the statistical analysis. Moreover, the researcher has used the following tools of
analysis: Pearson Correlation Coefficient, Reliability Coefficient Alpha Cronbach, Frequencies,
Percentages, Bar Chart Graphs, Mean and Theoretical Mean, Standard Deviation. To make
substantially statistically noteworthy results, Test of Normal Distribution, one Sample T-test,
Independent Samples T- test and One-Way ANOVA are used.

The most important underlying results within this study are:

- The study found that training, organizational learning, development (organizational,
administrative and career development) are important  strategies for human resources
development of teachers and administrative workers in universities under study;

- Although these strategies are important as mentioned before, besides, the creativity for
developing and improving human resources in universities under study, there are some
shortcomings in the practices of these strategies, which reduce their effectiveness by:

 The undertaken universities do not pay attention to make comparison between the
trained administrative workers before and after training process, in addition, these
universities do not evaluate them in order to identify the effectiveness of training
programs. Thus, the absence of feedback which makes an identification of the
existing training needs much difficult. As consequence, putting on training programs
do not rely directly on training needs;

 The universities under study do not seek to encourage the discussion of mistakes and
the position of fail. Therefore, it may be an obstacle ahead the administrative workers
for learning process in the context of adopting the idea of continuing learning and
transforming university to a learned organization;

 Lack of diversification psychological tools (material and moral stimulation), praising
individuals and team workers those who are creating new mechanisms and tools for
work, besides, ignoring the role of increasing their moral conditions affecting their
abilities to increase;

- The presence of strong correlation  and statistically significant at level of significance
0.05 between Human Resources Development Strategy (training Strategy, organizational
learning, development (organizational, administrative and career development) and
organizational creativity strategy) in one side and the performance of human resources in
universities under study in another side;
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- There are no statistically significant differences (0.05 level of significance) between
human resources development strategy and the performance of individuals in undertaken
universities mainly due to the following variables: sex; function, age, educational
qualification and job experience.

Here are some recommendations and extensions that are made by the researcher:

- A need for the university to seek and insist on getting feedback from trained individuals,
to investigate their opinions about how are they satisfied and benefit from training
programs in order to enhance the effectiveness of  training strategy;

- A need to pay more attention to evaluate the performance of the administrative workers
objectively, because it is the only way to determine the performance gap and the
disclosure of their actual training needs.

- It is necessary to adopt the idea of discussing mistakes, fail’s position that meet
individuals in their daily working lives in order to know the reasons behind occurring
these mistakes to avoid them in the future. Besides, easing the organizational learning
process in the context of adopting the idea of continuing learning and transforming
university to a learned organization;

- It is necessary to Increase awareness inside university about the importance of various
psychological tools (material and moral stimulation) for the purpose of helping
administrative workers to show their abilities and thus improving their qualifications.
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Résumé :

Cette étude a pour objectif dans ses deux volets, théorique et appliqué, de déterminer
l’impact de la stratégie du développement des ressources humaines sur la performance des
individus dans les universités, où la chercheuse a travaillé sur un échantillon d’enseignants et de
personnel administratif de quelques universités algériennes à savoir ; Mohamed Khider- Biskra,
Abbas Laghrour- Khenchela et Larbi Ben M’hidi- Oum Bouaghi, en adoptant une approche
descriptive analytique. Le dit échantillon se compose de 3676 individus, se répartissant en deux
catégories : 2357 enseignants et 1319 fonctionnaires administratifs, parmi lesquels on a
sélectionné un échantillon aléatoire de 800 individus, et utilisé le sondage comme moyen
d’accumulation de données préliminaires. La chercheuse a distribué 800 questionnaires qui
représentent le taux de 21.76% de l’échantillon, et on a récupéré 570 questionnaires représentant
un taux de 71.25 % et desquels on a exclu 46 questionnaires qui ne sont pas statistiquement
étudiables, le nombre de questionnaires étudiables et statistiquement analysables devient alors
524 soit 65.5 % des questionnaires distribués. Quant à l’analyse statistique de ces données, la
chercheuse a adopté  le programme SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version
19, en utilisant les outils d’analyse suivants : le coefficient de corrélation Pearson, le coefficient
de fiabilité Alpha de Cronbach, les fréquences, les pourcentages, l’histogramme, la moyenne
arithmétique et la moyenne arithmétique théorique, l’écart type, le test de distribution normale,
le test T relatif à l’échantillon unique et enfin l’analyse graphique ANOVA F.

La présente étude a apporté les résultats suivants :

- La Présente étude a montré que la formation l’apprentissage organisationnel, le
développement (organisationnel et administratif ainsi que celui du processus
fonctionnel),  la créativité représentent les stratégies les plus importantes que les
universités, objet de cette recherche , adoptent pour assurer un développement des
ressources humaines concernant les enseignants ainsi que le personnel administratif.

- Cette étude a mis l’accent sur l’importance de la formation, l’apprentissage
organisationnel, le développement organisationnel et administratif ainsi que celui du
processus fonctionnel, la créativité en matière du développement de la qualité des
ressources humaines dans les universités, faisant objet de la dite étude et leur rôle dans
l’optimisation des niveaux de performance. Tandis que les pratiques relatives à cette
stratégie n’ont pas manqué de lacunes réduisant quelque peu de son efficacité, et parmi
lesquelles on cite :

 Le manque d’intérêt des universités, objet de la présente étude, à la comparaison des
performances des fonctionnaires apprentis avant et après l’accomplissement de
l’apprentissage ainsi qu’à son évaluation visant la détermination du degré d’efficacité
des dits programmes d’apprentissage, en d’autre termes, l’accentuation de la difficulté
de la détermination des besoins réels de l’apprentissage , par conséquent la mise en
œuvre des programmes d’apprentissages ne correspondant pas aux besoins réels.

 Le manque d’intérêt des universités, objet de la présente étude , à la discussion des
erreurs et les situations d’échec pour en savoir les causes et apprendre comment les
éviter dans l’avenir, ce qui pourrait constituer un obstacle à l’apprentissage du
personnel dans le cadre de l’adoption de l’idée de l’apprentissage durable et la
transformation de l’université en établissement d’apprentissage.
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 Le manque d’intérêt des universités, objet de la présente étude , au facteur de la
motivation (motivations matérielle et morale) ainsi qu’à la récompense des individus
et des groupes de travail qui créent de nouvelles techniques et méthodes de travail
tout en ignorant le rôle de ce facteur à remonter le moral des fonctionnaires et les
ressourcer.- L’existence d’une forte relation d’effet et de corrélation et ayant le niveau de

signification 0.05 entre la stratégie du développement des ressources humaines (stratégie
d’apprentissage, l’apprentissage organisationnel, le développement organisationnel,
administratif ainsi que le développement du processus fonctionnel) et la performance
des ressources humaines dans les universités objets de la présente étude.- L’absence des intervalles ayant une signification statistique au niveau du niveau
significatif  0.05 relatif à l’impact de la stratégie du développement des ressources
humaines sur la performance des individus dans les universités objet de la dite étude, et
cela est du essentiellement aux variables suivantes : Sexe, fonction, âge, diplôme et
expériences fonctionnelles.

On cite parmi les recommandations faites par la chercheuse, ce qui suit :

- La nécessité de chercher et de déterminer à quel point les apprentis ont-ils bénéficié des
programmes d’apprentissage et d’effectuer un sondage autour de leur degré de
satisfaction et leurs profits tirés de l’apprentissage et ses méthodes afin d’actualiser la
stratégie de l’apprentissage.

- La prise en considération de l’objectivité quant à l’évaluation des performances des
fonctionnaires, étant l’unique moyen de la détermination du fossé existant entre la
performance et la détection des besoins de l’apprentissage.

- La nécessité d’adopter l’idée de discuter les erreurs  et les situations d’échec pour en
savoir les causes et apprendre comment les éviter dans l’avenir, pour faciliter le
processus de l’apprentissage organisationnel dans le cadre de l’adoption de l’idée de
l’apprentissage durable et la transformation de l’université en établissement
d’apprentissage.

- La nécessité de prendre en considération l’importance de la diversification des facteurs
de la motivation (motivations matérielle et morale) ainsi qu’à la récompense des
individus et des groupes de travail pour leur donner de l’élan et les ressourcer
davantage.
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:ةــــــامــة عـــدمـــقم

أ

:تمهيد
أصبح التوجه احلديث للمؤسسات املعاصرة ينحى إىل ضرورة االهتمام باملورد البشري؛ إذ أكدت أدبيات التسيري 

راتيجيات ـــــي استــــــريكا أساسيا فـــــــاره أصال اسرتاتيجيا وشــــــــوتطورات الفكر اإلداري، تغري النظرة إليه إىل اعتب
سارعة تفاملورد البشري ويف ظل اقتصاد حتكمه املعرفة وعامل حتركه التطورات اهلائلة وتسريه الديناميكية املاملؤسسة،

ويوجهه شعار أن البقاء لألقوى والقوة تكمن يف التميز، الذي لن يكون دون موارد بشرية ذات كفاءات ومهارات 
بات يشكل الرأمسال احلقيقي للمؤسسة واملصدر متكنها من التسيري اجليد والفعال لباقي موارد املؤسسة، معارف و 

.األول خللق القيمة فيها

ا ميزة تنافسية، أدى هذا املوارد البشريةوعليه انتقلت  ا أداة لتحقيق امليزة التنافسية إىل اعتبارها يف حد ذا من كو
ات على اختالفها امتالكها واستدامتها إال ؤسسللماليت ال ميكنمصطلح امليزة التنافسية للموارد البشرية، ظهورإىل 

ا، اختيارها، تعيينهامن خالل ا من املوارد البشرية، استقطا على باستمرار ومن مث العمل التخطيط اجليد الحتياجا
.تنويعها لالسرتاتيجيات التنموية مبا يتماشى وحتقيق أهدافهاتنميتها واالستثمار اجليد فيها، من خالل تبنيها و 

تمعاتو هلام واحليوي الذي تلعبه اجلامعةونظرا للدور ا أوىل باعتبارها و .الذي تتلخص نواجته يف تطوير والرقي با
البشرية والرفع من كان لزاما عليها تثمني مواردهاالتنظيمات املنوطة مبهمة توليد املعرفة ونشرها واستغالهلا،  

ا ومعارفها، من خالل تبنيها وتطبيقها لفكرة االستثمار يف تنميتها استثمارا فعاال يعظم االستفادة  ا،كفاءا مهارا
.اعتبارها رأمساهلا احلقيقي الذي يتزايد باالستخدام ومييل للتوليد الذايت، العتبار الرتاكم الزمين خلرباته وكفاءاتهو منها

لبقاء والتفوق واالرتقاء، أصبح مسعى كل مؤسسة هو احلصول على موارد اان التميز يف األداء هو ضامن وملا ك
في معادلة بني اجلامعة واملؤسسات األخرى بلوغ ذلك مرهون مبا ف.بشرية ذات كفاءة وقادرة على حتقيق أهدافها

تعكس مستوى وكفاءة مؤهليها من أساتذة وحىت إداريني وتعرب يف ،تقدمه اجلامعة من كفاءات بشرية لسوق العمل
.ذات الوقت عن التميز يف األداء اجلامعي

والرقي اجلامعي داءاألحتسني إىل حتقيقه من تنميتها ملواردها البشرية، هو اجلامعاتوعليه فإن أمسى هدف تسعى 
تعيشها، اليت اليتوالديناميكيةاملتغريةالبيئةظليف، سيما فيهامبستوياته واملرهون أساسا مبستوى أداء املورد البشري

تفرض عليها مواكبة التطورات وحماولة التكيف واملستجدات احلاصلة، العتبارها منظومة معرفية تشكل انعكاسا 
تمع من خالل الوقوف على حاملةللقضايا االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات،  ضمن أهم مهامها النهوض با

جعلها ال ترتدد يف البحث عن أساليب ممالن يكون إال بالتميز يف أدائها، هذا مشاكله واحتواء متطلباته وتطلعاته، 
.اجلامعيداءاألوتوجهات واسرتاتيجيات لتنمية مواردها البشرية واعتمادها كأساليب للرفع من 

إن تواجد اجلامعة اليوم يف عصر تشكل فيه املعرفة نقطة االرتكاز، اليت تتمحور حوهلا كافة املوجودات الفكرية 
ألوىل وأهم مصادر التقدم والتنمية، جيعلها حتمل مسؤولية النهوض كلة واملكنونات العلمية للذات البشرية، املش
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تمعات وعنوانا للم مصادرهابتكاملواالهتمام.نافسة بني املؤسسات على اختالفهامبعارفها اليت تشكل ثروة ا
وحماولة إحياء االنسجام البشرية من هيئة تدريسية وإداريةوتنميتها من خالل االستثمار احلقيقي يف مواردها وتنظيمها

حيث يشكل كل من والتكامل بينهما، مبا يضمن االرتقاء باألداء اجلامعي من خالل الرفع من األداء البشري لديها،
ل ــــــامعة ويف كــــاسرتاتيجيات هامة لتنمية املوارد البشرية يف اجلالوظيفي التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير واإلبداع 

ويف ظل املستجدات .ومعارف موظفيهاؤهالتالتنظيمات املؤسسية اليت تسعى إىل النهوض بكفاءات، مهارات، م
واملوجهات احلقيقية لألداء حنو التميز من تبين لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، تطبيقات ستة سيجما

)6(حيث جيب أن تتخلل هذه االجتاهات فكرة التحسني ،ة األداء البشري باجلامعة والقياس املقارنـــــ، إعادة هندس
.ل عنوانا لنجاح املؤسسات يف بلوغ األهداف وحتقيق الغاياتاملستمر الذي بات يشك

:الدراسةشكاليةإطرح : أوال

اليت مت ،اجلامعةبمن خالل التقدمي السابق ويف ظل االسرتاتيجيات والتوجهات احلديثة يف تنمية املوارد البشرية 
:عموما واجلامعاتاتاألداء البشري يف اجلامعه على ويف إطار إبراز العالقة وحتديد األثر الذي ترمسرصدها أعاله
يتم طرح التساؤل على وجه اخلصوص،"أم البواقي"والعريب بن مهيدي " خنشلة"، عباس لغرور "بسكرة"حممد خيضر 
:الرئيسي التايل

 "؟ثر اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتأما
تساؤالت الدراسة: ثانيا

:التاليةالفرعية ميكن إدراج التساؤالت ،بغية اإلحاطة جبوانب اإلشكالية املطروحة

oما هي أهم اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف اجلامعات؟
o مستوياته؟يفما املقصود باألداء البشري وما هي االسرتاتيجيات اليت ميكن للجامعة أن تتبناها للرفع
oبني االسرتاتيجية التدريبية وأداء املوارد البشرية 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية هل

ات حمل الدراسة؟يف اجلامع
oبني اسرتاتيجية التعلم التنظيمي وأداء املوارد 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية هل

الدراسة؟ات حمل البشرية يف اجلامع
oبني االسرتاتيجية التطويرية وأداء املوارد البشرية 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية هل

ات حمل الدراسة؟يف اجلامع
oوأداء املوارد اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي بني 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية هل

حمل الدراسة؟ات البشرية يف اجلامع
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o من كلإىلتعودأفراد عينة الدراسةإجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدهل
بأثر اسرتاتيجية تنمية اخلاصةاالستمارة اخلمسةحملاوربالنسبةاخلربةالعلمي،املؤهلالوظيفة،العمر،اجلنس،متغري

؟حمل الدراسةيف اجلامعاتاملوارد البشرية على أداء األفراد 
دراسةفرضيات ال: ثالثا

:التاليةلتساؤالت املطروحة نقدم الفرضياتيف حماولة لإلجابة على ا

 الرئيسيةالفرضية:
التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير واإلبداع الوظيفي اسرتاتيجيات هامة تتبناها اجلامعات كآليات : يشكل كل من

.أدائهممما يؤثر إجيابا يف  مستويات،يف مهارات، خربات ومعارف مواردها البشريةللرفع
وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية

oالفرضية األولى:
بني االسرتاتيجية التدريبية وأداء املوارد البشرية يف 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية "
."الدراسةات حمل اجلامع
oالفرضية الثانية :

بني اسرتاتيجية التعلم التنظيمي وأداء املوارد البشرية 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية "
."ات حمل الدراسةيف اجلامع

oالفرضية الثالثة :
وأداء املوارد البشرية يف بني االسرتاتيجية التطويرية 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية "

."ات حمل الدراسةاجلامع
:وتندرج من الفرضية الثالثة الفرضيات الفرعية التالية

الفرضية الفرعية األولى:
بني اسرتاتيجية التطوير التنظيمي وأداء املوارد 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية "

".الدراسةات حمل البشرية يف اجلامع
الفرضية الفرعية الثانية:

بني اسرتاتيجية التطوير اإلداري وأداء املوارد 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية "
".ات حمل الدراسةالبشرية يف اجلامع
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الفرضية الفرعية الثالثة:
بني اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي وأداء املوارد 0.05معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى "

".ات حمل الدراسةالبشرية يف اجلامع
o الرابعةالفرضية:

وأداء املوارد البشرية اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفيبني 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية "
."ات حمل الدراسةيف اجلامع

oالخامسةالفرضية:
من كلإىلتعودأفراد عينة الدراسةإجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال "
بأثر اسرتاتيجية تنمية اخلاصةاالستمارة اخلمسةحملاوربالنسبةاخلربةالعلمي،املؤهلالوظيفة،العمر،اجلنس،متغري

."الدراسةحمل املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات
:التاليةالفرعيةالفرضياتاخلامسةالفرضيةمنويتفرع
األولىالفرعيةالفرضية:

متغريإىلتعودإجابات أفراد عينة الدراسة بني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال "
تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتاخلاصة بأثر اسرتاتيجية اخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاجلنس،

."حمل الدراسة
نيةالثاالفرعيةالفرضية:

متغريإىلتعودإجابات أفراد عينة الدراسةبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال"
تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتبأثر اسرتاتيجية اخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةالوظيفة،

".حمل الدراسة
لثةالثاالفرعيةالفرضية:

متغريإىلتعودإجابات أفراد عينة الدراسةبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال "
حمل املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتاخلاصة بأثر اسرتاتيجية تنميةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةالعمر،
."الدراسة
الرابعةالفرعيةالفرضية :

متغريإىلتعودإجابات أفراد عينة الدراسةبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال"
تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف بأثر اسرتاتيجية اخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاملؤهل العلمي،

."حمل الدراسةاجلامعات
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الخامسةالفرعيةالفرضية :
متغريإىلتعودإجابات أفراد عينة الدراسةبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال"

حمل تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتبأثر اسرتاتيجية اخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاخلربة،
."الدراسة

دراسةأهداف ال: رابعا

:إىل حماولة التأكيد على النقاط التاليةاوفرضيااوبناء على الطرح السابق إلشكاليتهدف هذه الدراسة

ول ألدائها؛األوجه املاألساسي لباقي مواردها و املؤسسة واحملرك أصولمناسرتاتيجيااعتبار املورد البشري أصال-
الركائزأحدباعتبارهااالسرتاتيجي يف تنميتها باجلامعات، توجه وضرورة التأكيد على أمهية املوارد البشريةال-

تمعلتحقيق األساسية ؛التميز الذي يشكل مطلبا أساسيا للرقي باجلامعة وا
ذا املاتيجيات تنمية املوارد البشرية، حماولة الفصل بني اسرت - وضوع يف اليت خلصها أغلب الباحثني واملهتمني 

واعتبار أن مصطلح تنمية هو التدريب، يف حني ركزت الباحثة يف ترمجة مصطلح تنمية يف االسرتاتيجية التدريبية
) إلداري وتطوير املسار الوظيفيالتطوير التنظيمي، ا(التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير : أربع مصطلحات وهي

؛واإلبداع
، تطبيقات ستة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشريةبطاقة تقدمي مقاربة نظرية حول حماولة استخدام كل من -

تقييم كأساليب حديثة وأكثر جناعة يف تقييم أداء املوارد البشرية يف اجلامعة؛360°وعمــلية) 6(سيجما
ألساليب اإلدارية احلديثة يف تنمية مواردها البشرية من فلسفة إدارة اجلودة لالتأكيد على ضرورة استخدام اجلامعة -

؛ن يف تطوير أداء املوارد البشريةالشاملة، إعادة هندسة األداء البشري اجلامعي والقياس املقار 
حتديد أيضا االسرتاتيجيات املعتمدة فيها، و الكشف عن واقع تنمية املوارد البشرية يف اجلامعات اجلزائرية-

ا التدريسية واإلدارية ونوعية األثر والعالقة بينهما .مستويات أداء هيئا
دراسةأهمية ال: خامسا

دراسة يف حياة املؤسسات عموما واجلامعات على وجه ــــــمن أمهية متغريي الاأمهيتهذه الدراسةـــــتستمد ه
يتمثل املتغري املستقل يف اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية واليت تعكس ضرورة توجه اجلامعات إىل اخلصوص، حيث 

ا العلمي ورصيدها الفكري والقوة يجي يف تنميته، االهتمام برأمساهلا البشري وإضفاء البعد االسرتات الذي يشكل خمزو
ي األداء البشري يف ـــــل فحلساسة، أما املتغري التابع فيتمثالدافعة هلا حنو االرتقاء والتميز ضمن أهدافها اهلامة وا

االسرتاتيجيات اليت تتبناها اجلامعات اجلزائرية يف تنمية مواردها البشرية مدى فعالية بالتايل حماولة معرفة اجلامعة، 
:          فيما يليالدراسةبالتايل ميكن حصر النقاط اليت تعكس أمهية اء موظفيها من أساتذة وإداريني، رها على أدـوحتديد أث
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املستجدات والتغريات مع والدور الذي تلعبه يف تكييف اجلامعة رتاتيجيات تنمية املوارد البشريةأمهية اس-
ة يف كافة بالتايل حتقيق األمثليمهارات، معارف وكفاءات موظفيها، والتحديات الراهنة؛ من خالل تثمني وصقل 

م؛ جوانب مسؤوليا
وأثره الواضح على جناحها وحتقيقها ألهدافها بشكل فعال ومتميز؛األداء البشري يف حياة اجلامعاتأمهية-
وعالقته لدى موظفيها من أساتذة وإدارينيالوقوف على واقع اجلامعات اجلزائرية ومستويات األداء-

ثمار فيهم؛باالسرتاتيجيات املعتمدة يف تنميتهم واالست
مع التأكيد على رية إىل أمهية املوارد البشرية، شد انتباه مسئويل خمتلف التنظيمات املؤسسية ومنها اجلامعة اجلزائ-

ضرورة تبين نظام جاد يف تنميتهم واالستثمار فيهم يتميز ببعده االسرتاتيجي؛
توجيه مسئويل تنمية املوارد البشرية يف اجلامعات اجلزائرية إىل ضرورة اعتبار مواردها البشرية شريكا اسرتاتيجيا -

ا احلقيقية يفلتحذو بذلك حذو اجلامعات الرائدة، اليت تصب كل اهتمامها  متييز موظفيها واعتبارهم ثرو
ا وأهدافها وخلق القيمة فيها .  ومصدرا لنجاح اسرتاتيجيا

دراسةأسباب اختيار موضوع ال: سادسا

:نذكردراسة من أهم األسباب الداعية الختيار موضوع ال

كالية تنمية املوارد ــــــام بكل قضاياها على رأسها إشـــــــختصص الباحثة يف تسيري املوارد البشرية وميلها إىل االهتم-
البشرية، اليت باتت تشكل هاجس املؤسسات على رأسها اجلامعة باعتبارها منظومة معرفية يشكل املورد البشري 

فيها مصدرا للمعرفة وخمزنا للمعلومات وموجها لألداء؛  
حيث ركزتها، وارد البشرية وفصلت فينقص يف الدراسات اليت تناولت وعددت يف اسرتاتيجيات تنمية املود وج-

أغلبها يف االسرتاتيجية التدريبية واقتصارها على اعتبار التنمية هي التدريب؛ 
تمعات احلديثة وإسهامها اهلائل يف التنمية الشـــــــانة اليت حتتلها اجلــــــاملك- اد ــــــــــوض باالقتصــــة والنهاملـــــامعة يف ا

ن توليد ونشر املعارف وحتديثها، تزويد سوق العمل بالكفاءات وإثراء تأتية أساسا مهذه املكانة مالوطين، 
تمع وتطلعاتهرصيدها من البحوث العلمية امل واملعربة أساسا عن التميز يف أدائها الذي يكون رتبطة مبشكالت ا

مصدره التميز يف األداء البشري لديها؛
زائرية سببه األول غياب االختيار اجليد والتسيري الفعال إميان الباحثة بأن ضعف األداء البشري يف اجلامعات اجل-

السرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية وختلف املكانة اليت حتيلها هليئتها التدريسية واإلدارية؛
ا إىل .نظرا للوضع الذي آلت إليه اجلامعات اجلزائرية وكثرة املشاكل اليت تعانيها- ونظرا ألسباب خترج عن سيطر

االهتمام بكم اخلرجيني، الذي كان له تأثرياته السلبية على نوعية احلصيلة املعرفية للطالب، فإن الباحثة ترى أنه 
حتسني هذا الوضع من خالل إلقاء الضوء على هذا النوع من املواضيع والذي يربط األداء البشري ميكن

صقل وتثمني مواردها البشرية من أساتذة وإداريني واجلامعي بضرورة تبين اسرتاتيجيات تنموية فاعلة بغية تأهيل،
ا .بغية جتويد خمرجا
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منهج الدراسة: بعاسا

يف وصف الظاهرة دراسة على الباحث اتباع أسس موضوعية لتحديد املنهج املالئم الذي تقتضيه أهداف ال
ا وحتليلها بغية بلوغ نتائج قابلة للتعميم ا .والكشف عن حيثيا عن طريق استمارة األسئلة متتونظرا إىل أ

وأن اهلدف منها هو الوقوف عند حــد الوصف والربط والتحديد لنوعية األثر وحدود العالقة بني متغريات )االستبيان(
الذي يسمح الدراسة، بالتايل ونتيجة هلذه األسباب فإن املنهج املناسب هلذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي،

لتحليل ومعاجلة أسئلة SPSSحيث مت استخدام نظام . دراسةتحليل أسئلة االستبيان بغية الوصول إىل نتائج الب
.عشوائيةاالستبيان باعتماد األدوات اإلحصائية املناسبة هلذا الطرح أما عينة الدراسة فهي عينة 

الدراسات السابقة : ثامنا

برصد نظرا ألمهية الدراسات السابقة يف توجيه الباحث وحتديد موضع حبثه مما قدمه الغري، قامت الباحثة 
ا نذكرالدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة خاصتها :، من بني الدراسات اليت اختار

oافسيةــــــــــالتنزةـــــــــــامليلىعالكفاءاتوتنميةالبشريةللموارداإلسرتاتيجيرــــــــــالتسييأثر:سماللي يحضيه
اديةـــــــــاالقتصالعلومةــــــكليالتسيري،يفدولةدكتوراهأطروحة،-رفةـــــــواملعاجلودةمدخل-للمؤسسة االقتصادية

للتسيريميكنهل: طرح اإلشكالية التاليةمت فيها،2004-2003اجلزائر،جامعةالتسيري،ومــــــــــــوعل
يفتؤثرأنالشاملة،اجلودةوتسيرياملعرفةتسيريالكفاءات،وتنميةتسيريخاللمنالبشريةللموارداالسرتاتيجي

أن أهم مسعى للمؤسسات :أمههاالنتائجحيث توصل إىل مجلة من؟االقتصاديةللمؤسسةالتنافسيةامليزة
ا االسرتاتيجية ويف إطار امتالكها للموارد والكفاءات البشرية الفردية واجلماعية هو االقتصادية يف ظل توجها

ا اإلدارية احلديثة املساعدة على تنمية الكفاءات التنافسية واحلفاظ عليها،امتالك امليزة هذا مرهون بتطبيقا
املواردأداءاليت تعد أسلوبا لتحسني والرفع منالشاملةاجلودةإدارة، على رأسهاالبشرية خاصة الفردية منها

ا االسرتاتيجية واعتبارها أصال وشريكا يف اسرتاتيجيات املؤسسة .البشرية ضمن توجها
oأطروحة،- حالة مؤسسة سوناطراك–اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية : حسين يرقي

امعةـــــــــجالتسيري،وعلوماالقتصاديةالعلومكليةر،ـــــــادية ختصص تسييـــــــالعلوم االقتصيفةـــــــــدولوراهــــــــكتد 
باملؤسسةالبشريةاملواردلتنميةالفعالةاالسرتاتيجياتهيما: طرح اإلشكالية التالية، مت فيها2007اجلزائر، 

تعتربالبشريةاملواردتنميةأن:أمههاالنتائج؟ حيث توصل إىل مجلة مناجلديدةاملتغرياتظليفاالقتصادية
البيئةيفالتغرياتتفرضهاالبشريةفتنمية املواردأنواعها،اختالفعلىاملؤسساتوتطويرلبقاءياأساسبامطل

تباعامنالتغرياتتلكمعللتجاوباملؤسسات االستعدادلدىيكنملوما.للمؤسساتواخلارجيةالداخلية
ومن.الزوالمصريهافإنالبشريةمواردهاتنميةمن أمههااليتوالتطوير،التغيريمتطلباتتواكباسرتاتيجيات

.املؤسسةاستمراريةعلىللمحافظةمنهامناصاليعترب ضرورةالبشريةاملواردتنميةجماليفاالستثمارفإنهنا
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oدراسة حالة مؤسسة صناعة : الربامج التدريبية ودورها يف حتقيق اجلودة الشاملة باملنظمات: بن عيشي عمار
وعلوموالتجارية االقتصاديةالعلومكلية، رسالة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،  -بسكرة–الكوابل الكهربائية 

كيف ميكن : اإلشكالية التاليةمت فيها طرح . 2013- 2012، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة، التسيري
حتديدأن:أمههاالنتائجتوصل إىل مجلة منحتقيق اجلودة الشاملة باملنظمات من خالل إدارة الربامج التدريبية؟ و 

اجلودةحتقيقيفدورلهالتدريبيةالربامجتصميمأن، الشاملةاجلودةحتقيقيفيساهم التدريبيةاالحتياجات
يفأمهية لهالتدريبيةالربامجتقييمأن، الشاملةاجلودةحتقيقعلىيساعدالتدريبيةربامجالتنفيذأن، الشاملة
الربامجتصميمبنيائيةـــــإحصداللةذاتوجود عالقة، كما أكدت الدراسة على الشاملةاجلودةحتقيق

املة باملؤسسة حمل ــــاجلودة الشتقييم الربامج التدريبية وبني حتقيق التدريبية،االحتياجات، حتديدالتدريبية
نياملستقصإجاباتبني0.05داللةمستوىعندإحصائيةداللةذاتعدم وجود فروقالدراسة، كما تبني 

االستمارةحملاوربالنسبةاخلدمةمدةالتعليمي،املستوىالوظيفية،الدرجةالعمر،اجلنس،متغريمنكلإىلتعود
.الدراسةحملباملؤسسةالشاملةاجلودةحتقيقيفالتدريبيةالربامجبدوراخلاصةاخلمسة

ليونارد "وانطالقا من مضامني الفرع الثالث لوظائف املوارد البشرية واملتمثل يف تنمية املوارد البشرية اليت خلصها 
أن أهم اسرتاتيجيات تنمية يف التدريب، التعلم والتطوير فقد ارتأت الباحثة أن تنطلق يف حبثها هذا من اعتبار " نادلر

املوارد البشرية يف املؤسسات هي االسرتاتيجية التدريبية، اسرتاتيجية التعلم التنظيمي واالسرتاتيجية التطويرية واليت 
التطوير التنظيمي، التطوير اإلداري وتطوير املسار الوظيفي على غرار أغلب : حددت الباحثة مضامينها يف اسرتاتيجية

، باإلضافة "تدريب املوارد البشرية"يف مصطلح " تنمية املوارد البشرية"طروحات اليت خلصت مصطلح الدراسات واأل
ا املورد البشري العتباره أداة  إىل اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي ملا هلا من أمهية يف حياة املؤسسات املعاصرة واليت يعىن 

.اإلبداع فيها

دراسةهيكل ال: تاسعا

دم حتقق ـــــــقق أو عــــــــــة التأكد من حتــــــوبغي.وما مت طرحه من أسئلةدراسة بغية اإلحاطة بكل جوانب إشكالية ال
:إىل أربع فصولاعلى حنو تقسيمهدراسةالفرضيات، متت هيكلة ال

ار يف رأس املال البشري يف ـــم االستثمـــــتنمية املوارد البشرية اسرتاتيجية لتعظي: جاء بعنوان:الفصل األول
ا االسرتاتيجيةـــإدارة املوارد البشرية وتوجهاجلامعة، مت فيه احلديث عن  : تنمية املوارد البشريةام، ـــــــل عـــــمدخ: ا

االستثمار يف تنمية رأس املالوأخريا باملؤسسة اجلامعية تنمية املوارد البشريةيف التوجه االسرتاتيجيمدخل عام، 
.الفكري والبشري باملؤسسة اجلامعية
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مت فيه التطرق سرتاتيجيات االستثمار يف تنمية رأس املال البشري يف اجلامعةا: جاء بعنوان: الفصل الثاني ،
املؤسسة اسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية يف ، آلليات بناء اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة اجلامعية

املؤسسة املوارد البشرية يف تطويراسرتاتيجية، التعلم التنظيمي والتوجه حنو بناء مؤسسات التعلم، ةياجلامع
.اإلبداع الوظيفي وتنمية املهارات اإلبداعية للموارد البشرية يف املؤسسة اجلامعيةوأخريا ةياجلامع

احلديثة لتنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف تأثري االسرتاتيجيات والتوجهات : جاء بعنوان: الفصل الثالث
، تقييم أداء املوارد البشرية، مرتكزات األداء يف )مفهوم وإدارة(مت التطرق فيه ألداء املوارد البشرية ،اجلامعة

وتأثري املوارد البشرية يف املؤسسة اجلامعيةأداء اسرتاتيجية،ة واألساليب احلديثة يف تقييمهياجلامعاملؤسسة 
يف األفراداالجتاهات احلديثة يف تنمية املوارد البشرية ودورها يف تطوير أداء وأخريا االسرتاتيجيات التنموية عليه

.املؤسسة اجلامعية
أداء األفراد وواقع تأثري اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية : عنوانتطبيقية بدراسة كان عبارة عن : الفصل الرابع

جماالت : أربع مباحث معنونة على التوايلمت تقسيمه إىل، حيثأم البواقي-خنشلة-بسكرة: باجلامعاتعليه 
ا التطبيقية،، الدراسة وأخريا اختبار نتائج التحليل اإلحصائي حملاور االستبيانمنهجية الدراسة امليدانية وإجراءا

.الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسة
سةمصطلحات الدرا: اعاشر 

:متثلت أهم مصطلحات الدراسة فيما يلي

االسرتاتيجية التطويرية- اسرتاتيجية التعلم التنظيمي-االسرتاتيجية التدريبية( :تنمية املوارد البشريةاسرتاتيجية -
اسرتاتيجية - اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي- اسرتاتيجية التطوير اإلداري- اسرتاتيجية التطوير التنظيمي- 

)اإلبداع الوظيفي
؛اجلامعة-
؛إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة-
؛إعادة هندسة أداء املورد البشري يف اجلامعة-
؛)6(ستة سيجما-
؛القياس املقارن-
؛التحسني املستمر-
.إدارة املعرفة-
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:تمهيد

إىل ثورة املعرفة وإدارة إن أهم ما أفرزه االنتقال من الثورة الصناعية إىل ثورة املعلومات واإلدارة االسرتاتيجية
وعي املؤسسات وإدراكها ألمهية املورد البشري، هذا ما ميكن ترمجته يف حتول وظيفة ، هو زيادة املكنونات الفكرية

موردا اسرتاتيجيا اليوم حت املوارد البشرية ــــــــوعليه أضى دورها االسرتاتيجي؛ ــــري إلـيارها التسيـــاملوارد البشرية من إط
للمؤسسات على اختالفها أداء وأساسا للتميز والتفوق، مبا يضمنللمعلومات، االبتكارات، املعارفدراــــــاما ومصـــــــه

يكون إال إذا سعت هذه هذا لن ،ـافسية واستدامتها من جهة ثانيةوخلق مزايا تنمهامها بكفاءة وفعالية من جهة
مسايرة للحاق بركب التقدم ومواكبة  التطورات و كضرورة حتميةاألخرية إىل تنمية مواردها  البشرية واالستثمار فيها

.التغريات

يفريعةــالسراتـــالتغيو التطوراتفرضتهاــــإمن؛وعليه فتزايد االهتمام بتنمية املوارد البشرية داخل املؤسسات اليوم
االتكافة تمعاتتعقدو تطورنتاجهامنكاناليتو ا حتدياتتعيشهاتجعلعليهاضغوطاشكلهذااحلديثة،ا
ديداستغالهلامندبالفرصبنيتراوحتكثرية ضعفونقاطدعمهامنبدالقوةنقاطكذا،جتنبهامنبدالاتو

اعلىوالوقوفمعاجلتهامنبدال ، مما ألزمها واضطرها إىل العمل اجلاد املعلومةانتقالوسرعةالوقتقيدضمنمسببا
ا و على إجياد وانتهاج سبل متكنها من التكيف وحماولة التناغم  هذه التغريات، لالرتقاء بأدائها ومن مث تعظيم قدرا

.على مواجهة حتديات املنافسة

ا النهوض أهموتعد اجلامعة من  ا وأهم انشغاال مبعارف، مهارات وخربات املؤسسات اليت تضع يف أوىل أولويا
أحد أهم املداخل الفعالة لرفع جودة تنمية املوارد البشريةباعتبار،مواردها البشرية من خالل تنميتها واالستثمار فيها

ا يتماشى ومتطلبات حتقيق ـــــــمب،تثمني معارفه وتفجري طاقاته اإلبداعيةصقل و مهاراته وكشف و زيادةالعنصر البشري و 
اونشرها وكذا خلق املعرفة، نقلها أهدافها من  تمعات والرقي  .خدمة ا

تنمية املوارد البشرية اسرتاتيجية لتعظيم االستثمار يف رأس املال البشري:بـوعليه ومن خالل هذا الفصل واملعنون
:يف اجلامعة سيتم التطرق للمباحث التالية

ا االسرتاتيجية: ولاملبحث األ مدخل عام: إدارة املوارد البشرية وتوجها

مدخل عام: تنمية املوارد البشرية:يناملبحث الثا

املؤسسة اجلامعيةبتنمية املوارد البشريةيف التوجه االسرتاتيجي: املبحث الثالث

ملؤسسة اجلامعيةبارأس املال الفكري والبشري تنمية االستثمار يف : الرابعبحث امل
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مدخل عام: إدارة الموارد البشرية وتوجهاتها االستراتيجية: ولالمبحث األ

ها العنصر ــــي حيركـــــوالتل ملختلف مواردهاــــــها مرهون باالستغالل األمثــــــألهدافؤسساتاملا كان حتقيق ـــــمل
اره أهم ـــــوتغيري النظرة الدونية إليه إىل اعتببه والرفع من كفاءتهوجب البحث يف كيفية االهتمام ري فيها، ـــــــــــالبش
، هذا ما ميكن ترمجته يف االنتقال مما يسمى بإدارة األفراد إىل إدارة املوارد البشرية إىل ن مواردهاـــــل جناحها وأمثــــــعوام

املكانة اليت الذي يعكس بعد االسرتاتيجي للموارد البشرية ذلك تأكيدا على اليجية للموارد البشرية،االسرتاتاإلدارة
.يف حياة املؤسساتوالدور الذي بات يلعبه أصبح حيتلها 

وتطورها التاريخيإدارة الموارد البشريةمفهوم :المطلب األول

Human Resource(إن إدارة املوارد البشرية  Management(ة اليت اختلفت من أكثر احلقول الفكرية والعلمي
ا األفكار ا مقارنة و وتعددت فيها املفاهيم يف شأ تباينت حوهلا اآلراء، بالرغم من حداثة التوجه إىل االهتمام 

ا تناسبا والتطور التارخييحيثعلمية األخرى يف إدارة األعمال، باحلقول ال ، ففي الذي مرت بهاختلفت مسميا
بإدارة العالقات اإلنسانية أين تركز االهتمام؛ )Personal Manage(العقود األخرية أطلق عليها مصطلح إدارة األفراد 

ا التسهيل يف حتقيق أهداف املؤسسة؛ وبالتايل سعيها انصب يف  يف املؤسسة والرفع من مستوى املهارات اليت من شأ
.الكم والنوع املناسب لتحقيق هذه األهدافالبحث عن القوى العاملة ب

دايات القرن احلادي والعشرين فقد برز مصطلح إدارة املوارد ــــاضي وبـــــــن القرن املـــــي العقد األخري مـــــأما ف
إجناز و ومتكينها من اإلسهام يف بناء ملهارات الفردية منها واجلماعيةالبشرية، الذي ركز جل اهتمامه يف احلصول على ا

فربز مصطلح ،وحتقيق أهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية، لتصل اليوم إىل احتالل مكانة اسرتاتيجية يف املؤسسات
.بذلك التوجه االسرتاتيجي هلذه األخريةااإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية مؤكد

مفهوم إدارة الموارد البشرية: أوال

ا :قبل التطرق ملفهوم إدارة املوارد البشرية، نقدم بعض املفاهيم املرتبطة 

:الموارد البشريةتعريف- أ
يعترب املورد البشري أهم عوامل جناح املؤسسات؛ إذ من خالله ميكنها أداء وظائفها بكفاءة وفعالية وبالتايل حتقيق 

بعض التعاريف اخلاصة حيث يتم تقدميها،اكتساب أفضلترمجته يف سعيها إىلهذا ما ميكن ،األهداف املسطرة
:فيما يليةباملوارد البشري
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ااملوارد البشرية تعرف :على أ

ا املؤسسات "- (1)".جمموعة األفراد املشاركة يف رسم أهداف وسياسات ونشاطات وإجناز األعمال اليت تقوم 

تلك اجلماعات من األفراد القادرين على أداء العمل والراغبني يف هذا األداء بشكل جــــــاد وملتزم، حيث يتعني "-
وتزيد فرصة االستفادة الفاعلة هلذه املوارد عندما تتوفر القدرة مع الرغبة يف إطار منسجمأن تتكامل وتتفاعل 

)2(".التدريب والتقييم والتطوير والصيانة نظم حتسني تصميمها وتطويرها بالتعليم واالختيار و 

الذين جرى توظيفهم فيها ألداء كافة وظائفها لون يف املؤسسة رؤساء ومرؤوسني، مجيع الناس الذين يعم"-
وجمموعة من اخلطط ضح وتضبط وتوحد أمناطهم السلوكيةثقافتها التنظيمية اليت تو : وأعماهلا حتت مظلة هي

، يف سبيل حتقيق رسالتها املؤسسةاليت تنظم أداء مهامهم وتنفيذهم لوظائف واألنظمة والسياسات واإلجراءات
)3(".وأهداف اسرتاتيجيتها املستقبلية

قي املوارد القوى العاملة اليت تنتمي للمؤسسة، حاملة مسؤولية تعبئة وتسيري باتتشكل يفوعليه فإن املوارد البشرية 
فيها بكفاءة وفعالية، من خالل األداء اجليد  لوظائفها ومبا يضمن حتقيق أهداف وسياسات واسرتاتيجيات املؤسسة 

ا .وتوجها

ميكن القول أن املوارد البشرية هي حلقة التميز يف سلسلة املوارد، سواء على مستوى الدولة كتنظيم أكرب أو بالتايل و 
:كتنظيم أصغر، مما أمكننا القول بأمهية هذه األخرية من خالل النقاط التاليةعلى مستوى املؤسسات

يكون لدى الدولة عموما واملؤسسة خصوصا استقالال ونفوذا اقتصاديا إذا ما امتلكت موارد بشرية ذات خربة -
؛قدرة على األداء واالبتكارو كفاءة و 

؛هذا يف الظهور القوي ملصطلح امليزة التنافسية للموارد البشريةيعد املورد البشري اليوم أداة تنافسية عاملية، نرتجم-
املستوردة والتقليل من تكلفة تامتالك موارد بشرية مبدعة ومبتكرة تسهل االستفادة من التكنولوجيا-

؛استخدامها
وتطويرها لتواكب وتوائم التغريات ا مت العمل على تنميتهاـــــــافة إذا مــــــرية القيمة املضـــــــوارد البشــــــــتعظم امل-

؛احلاصلة، سيما التكنولوجية منها
.اخلاستقطاب املوارد البشرية والكفاءات املبتكرة واملبدعة أصبح حمور الصراع العاملي-

بريوت ، ط1،  2002، ص18. ، دار النهضة العربية، استراتيجي منظور حسن إبراهيم بلوط ، إدارة الموارد البشرية من  (1)
ص31. ،2007 ط1،  مدحت حممد أبو النصر، إدارة وتنمية الموارد البشرية- االتجاهات المعاصرة ، جمموعة النيل العربية، القاهرة، (2)

.11ص،2005،  1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط- بعد استراتيجي–إدارة الموارد البشرية المعاصرةعمر وصفي عقيلي، ) 3(
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:إدارة الموارد البشريةتعريف-ب
املرتبطة اليت عرفتها املؤسسات املعاصرة واليت مارست مضامينها هلامة يعد مفهوم إدارة املوارد البشرية من املفاهيم ا

حيث،اليت تعد أحد أهم عوامل ومقومات جناحها) املوارد البشرية(أساسا بقضايا املوارد البشرية، هذه األخرية 
م كل حسب ــــــــتعددت التعاريف اليت تناولت مصطلح إدارة املوارد البشري ة باختالف الباحثني الذين تناولوه يف دراسا

:فيما يلي بعض أهم تعاريف إدارة املوارد البشريةنقدم وجهة نظره، 

اإدارة املوارد البشرية تعرف  :على أ

)1(".املؤسسةجمموعة من الربامج والوظائف واألنشطة املصممة لتعظيم كل من أهداف الفرد و "-

إدارة ووظيفة أساسية يف املنظمات، تعمل على حتقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية اليت تعمل فيها، من "-
خالل اسرتاتيجية تشتمل على جمموعة من السياسات واملمارسات املتعددة، بشكل يتوافق هذا االستخدام مع 

)2(."ورسالتها ويسهم يف حتقيقهماؤسسةاسرتاتيجية امل

من خالل رسم السياسات املتعلقة ،ؤسسةاخلاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العنصر البشري باملالنشاط "-
وال إىل اإلحالة إىل ــــباالختيار والتدريب واألجور واحلوافز وتقييم األداء وتوفري اخلدمات الصحية واالجتماعية وص

دف حتقيق أهداف  تمعاملؤسسةاملعاش،  ا وا ) 3(".والعاملني 

ا من حيث الكم والنوع" - ) 4(".جمموعة األنشطة اليت تسمح للمؤسسة بتوفري موارد بشرية تتماشى واحتياجا

تم بتوفري احتياجات املؤسسة من القوى العاملة واحلفاظ عليها  وعليه فإدارة املوارد البشرية مبفهومها الضيق 
ا لتحقيق ذلك ، فتتشكل بذلك يدا عاملة حمفزة، راضية ومنتجة، أما مفهومها وحث رغبتها يف العمل وتنمية مهارا

ا التنظيمية باملؤسسة تم بشؤون االستخدام األمثل للموارد البشرية جبميع مستويا .الواسع فهي 

م على الرغم من أن و  متأخرا، نتيجة للنقص الكبري يف اليد جاء االهتمام بإدارة املوارد البشرية وتسيري شؤو
الذي كان من أهم خملفات احلرب العاملية األوىل، باإلضافة إىل تعاليم اإلدارة العلمية اليت خلقت مواقف لعاملةا

ا ، اإلضرابات، اإلتالف يف املنتجات كردة فعل طبيعية لعدم رضالغيابوصعوبات خطرية زادت من ارتفاع مستوى 
.واعتبارهم جمرد آالت أحكمت إنتاجيتها باحلركة والزمناملوظفني عن مكانتهم ومعاملتهم

.17، ص2002قسنطينة ، -اجلزائر،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،تنمية الموارد البشريةعلي غريب وآخرون، )   1(
.14، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، )   2(
.62، ص مرجع سبق ذكرهمدحت حممد أبو النصر، )   3(

(4)  Loic. Cadin et autres, Gestion des ressources humaines, , Dunod , paris, 3eme é , 2007, p 5.
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)1(:فتتمثل يفأما أهم أسباب االهتمام الواسع وامللحوظ بإدارة املوارد البشرية 

ساعد على ظهور التنظيمات العمالية املنظمة، حيث بدأت الذي و التوسع والتطور الصناعي يف العصر احلديث-
واملوارد البشرية، مما أدى إىل احلاجة إلدارة متخصصة ترعى وحتل مشاكل املوارد البشرية يف املشاكل بني اإلدارة 

؛ؤسسةامل
اع مستواهم الثقايف ـــــالتوسع الكبري يف التعليم وفرص الثقافة أمام العاملني، مما أدى إىل زيادة الوعي نتيجة ارتف-

خلق احلاجة إىل وجود متخصصني يف إدارة املوارد البشرية ووسائل حديثة للتعامل مع النوعيات هذاوالتعليمي، 
احلديثة من املوارد البشرية؛

زيادة التدخل احلكومي يف العالقات بني العمال وأصحاب العمل بإصدار قوانني وتشريعات عمالية، مما أدى إىل -
القوانني لتجنب وقوع املؤسسة يف مشاكل مع احلكومة؛ضرورة وجود إدارة متخصصة، حتافظ على تطبيق 

تطلب ضرورة االهتمام بعالقة اإلدارة مما ظهور النقابات واملنظمات العمالية اليت تدافع عن املوارد البشرية، -
.باملنظمات العمالية

التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية: ثانيا

ا إدارة  املوارد البشرية اليوم؛ إمنا هي نتاج تفاعل مجلة من العوامل االقتصادية، االجتماعيةإن الصورة اليت ظهرت 
ليست وليدة الساعة وإمنا مرت بعدة مراحل تارخيية، عكست صيغ العالقة بني اإلدارة العليا فهيالثقافية واإلدارية، و 

:املضمون كان موحدا، نقدمها موجزة فيما يلياختلف الباحثون يف مسميات هذه املراحل؛ إال أن حيث والعاملني، 

:مرحلة ما قبل الثورة الصناعية-أ

حتدد هذه املرحلة شروط وأنظمة مل حيثالتاسع عشر باإلنتاج اليدوي، متيزت الفرتة ما قبل منتصف القرن
من ممتلكات صاحب ، إذ كان ينظر للعامل على أنه)2(العمل والعمال؛ بل ركزت على اإلنتاج وكيفية زيادته

دد ـــــل يعمل مقابل أجر حمــــــوأصبح العامالرق هذا نظام الصناعة املنزلية، مث ما لبث أن ظهر بعد نظام...العمل،
: بعدها جاء نظام اإلقطاع يف الريف والطوائف يف املدن، فجسد األول وجود طبقتني،ه باحلياة الكرميةــــيسمح ل

ا الـــــــومتيز اآلخر بوجود صناعة كونت طائفة هل) يفلحون األرض(املالك والعبيد  روط الدخول ـــــــــذي يوضح شـــــــا قانو
ا، ـــــــللمهنة وأج )3(.ارا للصناعة أو احلرفةهذا النظام احتكحيث مثلور املمتهنني 

.22ص،2010، 1ط،عمان،، زمزم ناشرون وموزعونإدارة الموارد البشريةحممد أمحد عبد النيب، )   (1
.36، صمرجع سبق ذكره،إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجيحسن إبراهيم بلوط،)  (2
.27، ص2010، 1طعمان، ،، دار صفاء للنشر والتوزيع- إطار نظري وحاالت عملية–الموارد البشرية إدارةنادر أمحد أبو شيخة، )  (3
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:مرحلة الثورة الصناعية-ب

غلبت العنصر اآليل حيث، )1()م1750(مرحلة الثورة الصناعية ظهرت منذ حوايل منتصف القرن التاسع عشر 
على العنصر البشري وأغفلت حاجات وحوافز العمال؛ أين وجد العمال أنفسهم ضعفاء أمام أرباب العمل، فافتقار 

في حوايل منتصف فاآلالت ساهم يف تنظيم صفوفهم، استغالهلم من قبل أرباب العمل واعتبارهم كو العمال لألمان 
املتاحة اليبختلفة، حيث استخدمت كافة األسعن حقوقهم ومصـاحلهم املأوجد العمال نقابات لتدافع 19القرن 

اوضات حتقيق بعض ــج عن هذه التفــــــاإلضراب مما أجرب أرباب العمل على التفاوض معها، نتمقدمتهاأمامها ويف 
ا لتخدم الصــــــاملط .     احل العامالب للعمال، هذا ما عزز دور النقابات ودعمها من قبل العمال وطور قو

م دورا بارزا يف إحداث تأثريات عميقة على إدارة ـــــذين كان هلــــــالو ذه املرحلة جاء رواد ومدارس اإلدارة ــــــبعد ه
:األفراد، وفق مراحل زمنية متتالية نقدمها فيما يلي

:مرحلة القرن العشرين-ج

ضخمة كان هلا األثر الواضح على إدارة املوارد البشرية، من أبرزها شهدت مرحلة القرن العشرين تغريات وتطورات 
ظهور بعض املدارس اليت كان هلا إسهامات هامة يف الوصول التدرجيي إىل رسم معامل واضحة وأمهية صرحية إلدارة 

:هذه املدارس يفلتاملوارد البشرية يف املؤسسات على اختالفها، متث

م1915-1856(:مدرسة اإلدارة العلمية(
من أبرز األمور اليت سامهت يف تطوير إدارة املوارد البشرية  يف بداية القرن املاضي هو حركة اإلدارة العلمية اليت 

ـــن العـــــورا حمددا بيــــــفقد أعطت حركة اإلدارة العلمية تص،...،)Frederick. Taylor(" فريدريك تايلور"تزعمها  ــ املني ـ
، من خالل استخدامها املنهج العلمي يف حتديد مواصفات األعمال واختيار اإلنسان األفضل للعمل العملأرباب و 

توصل تايلور إىل األسس األربعة لإلدارة حيث،)Time and Motion Study()2(" دراسة احلركة والزمن"واستخدام 
:(3)وهي

الطريقة التجريبية أو طريقة اخلطأ والصواب يف اإلدارة يقصد تايلور بذلك استبدال : تطوير حقيقي في اإلدارة
وتقسيم أوجه النشاط املرتبطة بالوظيفة، مث ألسس املنطقية واملالحظة املنظمةبالطريقة العلمية اليت تعتمد على ا

.املواد واملعدات املستخدمةفضلتبسيط واختصار األعمال املطلوبة اعتمادا على أ

التنمية البشرية  وفرص :، امللتقى الدويل حول-حالة المؤسسات الجزائرية-تطور دور الموارد البشرية في المؤسسة االقتصاديةحممد بوزهرة، )  1(
.26، ص10/03/2004- 09كفاءات البشرية، جامعة ورقلة، اجلزائر، االندماج يف اقتصاد املعرفة وال

.35، ص1،2009، ط، عماندار إثراء للنشر والتوزيع-مدخل استراتيجي تكاملي–إدارة الموارد البشرية مؤيد سعيد السامل، (2)
. 23، صمرجع سبق ذكرهحممد أمحد عبد النيب،)    3)
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 م األفراديعتربه تايلور األساس يف جناح إدارة : للعامليناالختيار العلمي م ومهارا ، فبعد التأكد من قدرا
.الالزمة لتحمل عبئ الوظيفة يتم اختيارهم

 حيث يؤكد تايلور أن العامل لن ينتج بالطاقة املطلوبة منه إال بعد أن يكون لديه : األفراداالهتمام بتنمية
.للوصول إىل املستوى املطلوب من العملاجوهرياأمر يه؛ إذ يشكل هذاعلامناسباوتدريبللعملااستعداد

 حيث يؤكد تايلور أنه باإلمكان التوفيق بني رغبة العامل يف زيادة أجره : واألفرادالتعاون الحقيقي بين اإلدارة
الدخل الزائد ذلك بزيادة إنتاجية العامل بأن يشارك يف ل، وبني رغبة صاحب العمل يف ختفيض تكلفة العم

.إنتاجيتهلالرتفاع معد
انتقادات عدة كان على رأسها اعتبار العامل جمرد آلة ميكن رصد حركته " التايلورية"لكن واجهت املدرسة 

بالتايل إمهال اجلانب ملني، وضبطها وفق الزمن، مبا يضمن حتقيق أهداف املؤسسة دون النظر يف حتقيق أهداف العا
.اإلنساين للعامل

1932-1927(:مدرسة العالقات اإلنسانية(
، اليت اعتقدت أن )Elton.Mayo(" التون مايو"بزعامة )1927(لقد ظهرت حركة العالقات اإلنسانية سنة 

، لقد ركزت هذه الدراسة على )1(إنتاجية العاملني ال تتأثر بتحسني ظروف العمل املادية؛ بل أيضا باالهتمام بالعاملني
أشارت  إىل أمهية العنصر حيث ، ...املعنوية إىل جانب املادية،ارتباط الروح املعنوية للعاملني بإنتاجيتهم وأمهية احلوافز 
تغري النظرة إىل كان هذا تأكيدا على،)2(املؤسسةه وأهدافاإلنساين يف العمل وضرورة إحداث التكامل بني أهداف

ا العديد ــــذه الدراسة أيضا وجهت هلـــــــلكن ه، )3(العامل من النظرة إليه كآلة إىل كونه إنسان له مشاعر ولديه قدرات 
اجلانب املادي وركز فقط على اجلانب املعنوي وهذا كانت له تأثرياته السلبية على " مايو"من االنتقادات، حيث أمهل 

ها، ألن إشباع حاجات العاملني الالمتناهية غاية ال ميكن إدراكها، كما أن العديد من هذه املؤسسة وإنتاجيت
.احلاجات يتعارض إشباعها وأهداف املؤسسة

1960- 1930(:مدرسة العلوم السلوكية(
لكي تواكب تعترب هذه املدرسة امتدادا ملدرسة العالقات اإلنسانية، حيث طورت ممارسات إدارة املوارد البشرية، 

لت من علوم خمتلفة من أمثلتها.)4(تطور العلوم السلوكية )5(:وكون إدارة املوارد البشرية حمورها اإلنسان فقد 

.علم النفس، علم النفس الصناعي وعلم النفس االجتماعي-

.28، صمرجع سبق ذكرهنادر أمحد أبو شيخة، )   (1
.36، صمرجع سبق ذكره، -مدخل استراتيجي تكاملي–إدارة الموارد البشرية مؤيد سعيد السامل، )   (2
.158، ص2008، 2ط، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع،- المفاهيم والوظائف–منظمات األعمال حمفوظ جودة وآخرون، )   (3
.37، ص5،2001اإلسكندرية، طتوزيع، والنشر والطبع لل، الدار اجلامعية إدارة الموارد البشريةأمحد ماهر، ) (4
. 158، صمرجع سبق ذكرهحمفوظ جودة  وآخرون،) 5(
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.اخلعلم االجتماع، نظرية املنظمة، السلوك التنظيمي-
م ــــــــراكز التقييـــــــــار الوظيفي ومـــــــراء وتعظيم الوظائف، ختطيط املســــــــــاملدرسة إثات هذهـــم يف ضوء إسهامــــحيث ت

نشطت كثري من الدول يف كذلك ،  )1(وارد البشريةمن وظائف إدارة املةاإلدارية، أدى هذا إىل تغيري مالمح كثري 
ا العالقة بني املؤسسة  .والعاملنيإصدار تشريعات تقنن 

:مرحلة نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين-د

ي إدارة املوارد ــــــامة فــــــــحة وهـــذا تطورات واضــــــــلة خاصة يف السبعينات والثمانينات إىل يومنا هــــشهدت هذه املرح
)2(:متثلت يفليت شهدها العامل وال يزال،البشرية، نتيجة للتغريات ا

ظهور العوملة؛-
شدة املنافسة؛-
الطلب املتغري على اجلودة من قبل العمالء؛-
تطور التكنولوجيا مبعدالت متسارعة؛-
حتديات البيئة االجتماعية والثقافية مثل محاية البيئة من التلوث وقبول املسؤولية االجتماعية واألخالقية كواقع -

ملموس؛
وما يرتتب عن ذلك من ختفيض احلجم والتكاليف واألسعار؛بني الشركات الكربىات اليت حتدث االندماج-
وغريها؛الثقافية،االجتماعية،ديناميكية البيئة االقتصادية-

هذه املتغريات والتحديات وغريمها، جعلت إدارة املوارد البشرية تتسم مبعامل من التغيري والتطوير نذكر أمهها يف مجلة 
)3(:ليةالنقاط املوا

ظهور العديد من التشريعات املتعلقة برفاهية األفراد العاملني واملساواة يف العمل والضمان االجتماعي -
والتعاقدي؛

بروز التشريعات املتعلقة بنظم اخلدمات الصحية واألمن الصحي؛-
الرتكيز على احلاجات والدوافع الذاتية للعاملني يف جمال العمل؛-
وانب العلمية املتعلقة باألداء؛زيادة االهتمام باجل-
الرتكيز على جودة احلياة املرتبطة بالعاملني وبروز فلسفة إدارة اجلودة الشاملة؛-
.إحدى أهم اإلفرازات الفكرية والفلسفية للتعامل مع القوى البشريةاليت تشكلبروز ظاهرة التمكني للعاملني، -

مرجع سبق ذكره، ص29. إطار نظري وحاالت عملية-،  نادر أمحد أبو شيخة، إدارة الموارد البشرية – (1)
.23، ص2007، 1، عمان، ط، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعةإدارة الموارد البشريةخضري كاظم محود، ياسني كاسب اخلرشة، ) (2

.23ص،املرجع نفسه(3)
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هــذا جمموعــة مــن املــدارس تعكــس أقصــى مــا وصــلت إليــه إدارة املــوارد وقــد ظهــرت يف هــذه املرحلــة املمتــدة إىل يومنــا
:البشرية يف تطورها متاشيا وتوجهات الفكر اإلداري احلديث، نعرضها فيما يلي

1980-1950:(مدرسة إدارة األفراد(
ايا األفـــراد وحتقيـــق العالقـــات اإلنســـانية واملدرســـة الســـلوكية يف االهتمـــام بقضـــو نظـــرا لقصـــور منـــاهج اإلدارة العلميـــة 

مأقصـى إنتاجيــة ممكنــة مـنهم، بــدأ االهتمــام بإنشـاء إدارات متخصصــة يف إدارة األفــراد والــيت تركــزت أهــدافها يف وشـؤو
داف املؤسسـة يف اإلنتاجيـة والـربح ــــــها، مبـا حيقـق أهـــــتوفري احتياجات املؤسسة من القوى العاملة وتنميتهـا واحملافظـة علي

ا يف حل مشاكل األفراد كوسيط بينهم وبني اإلدارةوالنمو وكذلك .مساعد

هــذه اإلدارة، حيــث ســنت ممارســاتكــان لتــدخل احلكومــات يف جمــاالت العمــل والتوظيــف دورا هامــا يف تفعيــل وقــد  
ملني  وتلزمهـــا بتقـــدمي مزايـــا وظيفيـــة أكثـــر للعـــايت تـــنظم عمـــل األفـــراد يف املؤسســـاتالعديـــد مـــن التشـــريعات والقـــوانني الـــ

.كالتأمينات الصحية وإجازات العمل والتعويضات

Personnel("إدارة األفــراد"ظهــر يف أواخــر القــرن املاضــي ختصــص جديــد يف جمــال إدارة األعمــال هــو ختصــصكمــا

Management(، لــــه مبــــادئ وأصــــول وقواعــــد تــــدرس يف اجلامعــــات، األمــــر الــــذي كــــان لــــه تــــأثريه املباشــــر يف تنشــــيط
قدمت نتـائج يف غايـة األمهيـة تشـري حيث يف العمل والدوافع اإلنسانية، العلمية يف جماالت السلوك اإلنساينالدراسات 

كـــذلك،إىل مـــدى أمهيـــة العنصـــر البشـــري يف العمـــل وأمهيـــة إدارة األفـــراد يف املؤسســـة ودورهـــا يف إدارة شـــؤونه املختلفـــة
وكيــف ز اإلنســانية والقيــادة اإلداريــةاخلاصــة بــاحلوافالعديــد مــن النظريــات)1980-1960(ظهــرت خــالل الفــرتة بــني 

)1(.جيب أن تتصرف هذه اإلدارة مع النقابات واجلهات احلكومية

، أن دورهــا اقتصــر يف العمـــل علــى تنفيــذ أوامــر اإلدارة العليــا مـــن )إدارة األفــراد(مــا ميكــن قولــه حــول هـــذه املدرســة 
ا، اختيارهــا توظيفهــا مث تنميتهــا، كمــا أصــبحت هــذه اإلدارة تعــىن ،سياســات يف جمــال ختطــيط املــوارد البشــرية، اســتقطا

ونتيجـة للقصـور يف هـذه األخـرية واسـتجابة حيـث،السـابق علـى العمـالبكافة العاملني يف املؤسسـة بعـدما اقتصـرت يف 
االبتكــار وإبــراز مهــارات وقــدرات و واملتمثلــة أساســا يف اإلبــداع تواصــلة يف الفكــر اإلداري املعاصــرللتطــورات احلاصــلة وامل

م الفكريــة، فقــد ظهــر مفهــوم جديــد كــان مــن شــأنه اإلملــام بكــل هــذه  الــيت غابــت يف وانــباجلاألفــراد واســتثمار طاقــا
."إدارة املوارد البشرية"اإلسهامات السابقة أال وهو

مؤيد سعيد السامل، إدارة الموارد البشرية –مدخل استراتيجي تكاملي-، مرجع سبق ذكره، ص37.  (1)



ري في الجامعة تنمية الموارد البشرية استراتيجية لتعظيم االستثمار في رأس المال البش: الفصل األول

20

مدرسة إدارة الموارد البشرية:
HumanResource(تقريبا تغري مسمى إدارة األفراد إىل مسمى جديد هو إدارة املوارد البشـرية )1980(يف عام 

Management(واليت يرمز هلا)GRH()1( ، املوارد البشرية عن إدارة األفراد يف مشوليـة دورهـا ووظيفتهـا يف اختلفت إدارة
حتليــل الوظــائف وتوصــيفها، اختيــار األفــراد وتعييــنهم، حتديــد األجــور واحلــوافز، تنميــة وتطــوير األفــراد، حــل مشــاكلهم 

ا واتسعت صات التعاون بينهم وبني اإلدارة، وتقوية عالق ا، ــــــــبذلك ازدادت إسهاما ي ـــــما فعـل مـن دورهـا فـــــمالحيا
ـــــحتقيــــق أهــــداف املؤسســــة، هــــذا كــــان نتاجــــا  جلهودهــــا والــــيت متح ـــــورت حــــول خـــــ لق تنســــيق وتكامــــل بــــني أنشــــطتها ــ

م وتعميــــق وعــــيهم بــــأمهيتهم  ودورهــــم يف تنفيــــذ  ا، الــــذي كــــان لــــه تأثرياتــــه يف ســــلوكيات العــــاملني وتوجهــــا وسياســــا
اسة واخلاصة بكل سياسات املؤس ذا تغريت النظرة إىل املوارد البشرية داخل املؤسساتنشاط من نشاطا .و

مدرسة اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية:
بعــد ســنوات الثمانينــات بفــرتة وجيــزة مــن القــرن الواحــد والعشــرين، بــدا االنتقــال واضــحا مــن املفهــوم التقليــدي إىل 

ا، حينمــا ربـط مصــطلح تعمـق املفهـوم احلــديث إلدارة املــوارد البشـرية مــن خــالل  إدارة "مبصــطلح " االســرتاتيجية"ممارســا
".رة االسرتاتيجية للموارد البشريةباإلدا"لينشأ بذلك ما يسمى " املوارد البشرية

ـــــجــــاء منــــوذج اإلدارة االســــرتاتيجية للمــــوارد البش ـــــرية ليكمــــل النمــــوذج الســــــ ــــل يف ـــــــ ـــــمنابق واملتمث ـــــإدارة املوذج ــــــ وارد ــــــ
ا وعلى املؤسسة أن تضمن  فيه ميثلالذي البشرية،  م ووالءهمالبشر موردا باملعارف والقدرات اليت ميتلكو )2(.تعاو

ـــات العمليـــة االســـرتاتيجية  وهكـــذا جنـــد أن البعـــد االســـرتاتيجي إلدارة املـــوارد البشـــرية، أخـــذ يتشـــكل يف إطـــار مكون
والتعامــل االســرتاتيجي )Mission(والرســالة األساســية للمؤسســة)Vision(مبراحلهــا املختلفــة مــن حيــث وضــوح الرؤيــة 

)3(.بغية حتديد األهداف االسرتاتيجية هلذه اإلدارةمع البيئة الداخلية واخلارجية

ــا جمموعــة أعمــال إجرائيــة تتعلــق بتنفيــذ سياســات ونظـــم  وعليــه فقــد تغــريت النظــرة إىل إدارة املــوارد البشــرية مــن كو
ـــــية تتعامــــل مــــع أهــــم مــــوارد املالعــــاملني، إىل اعتبارهــــا وظيفــــة اســــرتاتيج ـــــوتتشــــابك وتتكامــــل  مؤسسةـــــ ـــــاألهعـــــ داف ــــ

ـــه،واالســرتاتيجيات العامــة هلــا ـــذا مــا يعكــس فلســفة التحــول ويركــز علــى إجيــ ذه ـــــــــادها يف خمتلــف وظــائف وأنشــطة هـــــــ
)4(:اإلدارة، حيث أن هذه الفلسفة حتمل يف مضامينها ما يلي

.46، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، )  1(
دراسة واقع إدارة املوارد البشرية يف منظمات األعمال : إدارة الموارد البشرية من منطق القوة العضلية إلى منطق إدارة الفكر والمعرفةليندة رقام، )2(

.125، ص2009، )24(اجلزائرية، جملة التواصل، العدد 
.40، ص مرجع سبق ذكره-مدخل استراتيجي تكاملي–إدارة الموارد البشرية مؤيد سعيد السامل، ) 3(
.41، صنفسهرجع امل) 4(
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األفراد أهم مورد اسرتاتيجي يف املؤسسة؛-
يف عملية التخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسة؛إدارة املوارد البشرية شريك أساسي-
ال ميكن حتقيق أهداف املؤسسة إال بواسطة أفراد مؤهلني ويتمتعون بروح معنوية عالية؛-
لمؤسسة حتقيق هذه األهـداف مـن خـالل حيث ميكن لوأهداف العاملني يكمالن بعضهما، إن أهداف املؤسسة -

.بات البيئة اخلارجيةاملواءمة بني احتياجات العمل والعاملني ومتطل
وعليه ومما سبق ميكن القول أن إدارة املوارد البشرية قد مرت بعـدة مراحـل تارخييـة، مرتكـزة يف ذلـك علـى التحـوالت 

ــا يف فلســفة يهــا يف كــل مــرة صــيغة حتــول جديــدة، والتحــديات الــيت كانــت تواجههــا وتفــرض عل الــيت ترمجــت آخــر حمطا
ـــذا ظهـــرت سســـة لتصـــبح هلـــا دورا اســـرتاتيجيا، يف اســـرتاتيجيات املؤ وارد البشـــرية شـــريكإدارة املـــالتحـــول الـــيت اعتـــربت 

.اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية

إدارة الموارد البشريةوأهدافوظائف: المطلب الثاني

ار تناسـقي ـــــــضـمن إطدافـــــــاألهلة مـن ــــــوارد البشرية تسـعى مـن خـالل وظائفهـا املختلفـة إىل حتقيـق مجــــإن إدارة امل
.فيما يلي التعرف على هذين األخريينسيتم ، متكامل

وظائف إدارة الموارد البشريةتقسيمات:أوال

ها ــــــن يسميـــــوهنـاك مدة هلـاــــــــد وظـائف موحـــــــــــــموارد البشرية يف حتديـــاحثني املهتمني بإدارة الــــــاب والبــــــاختلف الكت
:بتعدد واختالف الزوايا اليت ينظر منها هلذه اإلدارة نأخذ منها التقسيمني املوالينياتعددت تقسيماحيثأنشطة، 

:التقسيم وفق هدف كل وظيفة-أ
ذا التقسيم أن يتم تس ومـن مث يـتم حتديـد األنشـطة الـيت تـدخل ضـمن ذلـك مية كل وظيفة باهلدف املراد منهـايعىن 

:)01-01(اهلدف، نوضح هذا من خالل اجلدول 
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وظائف الموارد البشرية ومسمياتها وفق األهداف:)01-01(جدول رقم

الوظائفمسميات الوظائف وفق أهدافها

وظائف خاصة باجتذاب القوى البشرية

.حتليل العمل-
.ختطيط القوى البشرية-
.البحث يف القوى البشرية-
.االختيار مث التوظيف-

وظائف هلا عالقة باحلفاظ على القوى البشرية

.العالقات اإلنسانية-
.التعاقد السيكولوجي-
.السالمة والصحة املهنية-
.األمن االقتصادي-

وظائف هلا عالقة بتطوير القوى البشرية

.يم األداءيتق-
.واإلبداع، التعلم التنظيمي، التطويرالتدريب-
.برنامج إدارة املسار واخلط الوظيفي-

.، بتصرف155-154ص، -ص،مرجع سبق ذكرهحمفوظ جودة وآخرون، :المصدر

لوظائف املوارد البشـرية مـن التقسـيمات املفصـلة والصـرحية يف إبـراز واحتـواء كـل )01-01(باجلدول يعترب التقسيم
يتســـىن للمؤسســـة معرفـــة مـــا يـــراد مـــن كـــل وظيفـــة، ممـــا ميكنهـــا مـــن بـــذلك ، "اهلـــدف"وظيفـــة ضـــمن عنـــوان واحـــد وهـــو 

.االستفادة املثلى من وظائفها

:التقسيم وفق األقسام-ب
ــذا التقســيم رب منيــز مــن خـــالل مســتواه القيــام مبهــام كــل وظيفــة، ذي ســيتم علــىـــــط كــل نشــاط بالقســم الــــــيعــىن 

:املوارد البشرية والوظائف التابعة هلا كما يليمخسة أقسام رئيسية تابعة إلدارة)01-02(اجلدول 



ري في الجامعة تنمية الموارد البشرية استراتيجية لتعظيم االستثمار في رأس المال البش: الفصل األول

23

وظائف الموارد البشرية وفق األقسام):01-02(جدول رقم 

الوظائفاألقسام

قسم التوظيف

.مسك سجالت وبيانات خاصة بالتوظيف-
.وضع وتصميم برامج استقطاب القوى العاملة-
.إدارة شؤون الرتقية والنقل-
.التقييم الدوري والسنوياإلشراف على-
.اإلشراف على النظام  التأدييب-
.التأكد من تطبيق األنظمة يف التعيني والرتقية واملكافآت-
اية اخلدمة- .إجراء اإلجازات واالستقاالت و

قسم عالقات العاملين

.دراسة الشكاوى والتظلمات املقدمة من العاملني-
.النقاباتإجراء االتصاالت واالجتماعات مع -
.حتسني وتطوير العالقات مع النقابات-
.التفاوض مع النقابات للوصول إىل تسوية مرضية للمؤسسة والعاملني-

قسم التدريب

.دراسة احلاجات الفعلية للتدريب-
.تصميم الربامج التدريبية-
.إجراء االتصاالت باملعاهد واجلامعات واملراكز التدريبية-
.للتدريبوضع ميزانية سنوية -

.اقرتاح وسائل وإجراءات الصحة واألمن للعاملني-وحدة الصحة والسالمة
.االستعانة باخلرباء واملدراء يف تعميم الربامج املتخصصة باألمن والسالمة-
ال- ذا ا .اإلشراف على تدريب العاملني 
.مراقبة برامج الصحة والسالمة وإعداد التقارير لذلك-
.  تطوير برامج الصحة والسالمة-

قسم البحوث

.إدارة مسح لألجور السائدة يف سوق العمالة-
.إدارة دراسات الجتاهات العاملني-
.إدارة دراسات تتعلق بالرضا ومعدالت الدوران الوظيفي والتغيب-
.إدارة دراسات لألنظمة والقوانني احلكومية املرتبطة بالعاملني-
.ضرورية عن العاملنيإدارة دراسات إحصائية -
.مة وقوانني وتعديالت خاصة بالعاملنيظاقرتاح أن-

. بتصرف156-155ص، -ص،نفسهاملرجع،حمفوظ جودة وآخرون:المصدر
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بناء على التقسيمني السابقني وباالطالع على عدة مراجع قد تناولت تقسيمات خمتلفة لوظائف املوارد البشرية ال 
ا ــــــفة ومــــــرزين فيه الوظيـــــيسعنا ذكرها كلها، أمكننا بناء تقسيم بسيط، حيث مت وضعها بشكل مبسط وشامل، مب

:)01-03(اجلدوليقابلها من مهام، نقدمها يف 

وظائف إدارة الموارد البشرية): 01-03(جدول رقم

الـمهامالوظائف

التخطيط، (توظيف الموارد البشرية
).االستقطاب، االختيار والتعيني

.حتليل كل عمل وحصر مكوناته ألجل حتديد متطلباته-
بنـــاء التنبـــؤات لالحتياجـــات املســـتقبلية مـــن املـــوارد البشـــرية الالزمـــة لتلبيـــة -

.ؤسسةعمليات املمتطلبات 
.تطوير وتنفيذ اخلطط لتلبية تلك املتطلباتو بناء -
اســتقطاب واختيــار املــوارد البشــرية الــيت حتتاجهــا املؤسســة لشــغل األعمــال -

.املطلوبة فيها
تعيني األفراد الذين مت اختيارهم فعـال لشـغل املناصـب واملباشـرة الفعليـة يف -

.العمل

تنمية الموارد البشرية

)ليم وتطويرتدريب، تع(

.تأهيل العاملني سواء حنو املؤسسة أو العمل-
.تصميم وتنفيذ برامج تنمية األفراد وتوجيه أداءهم-
.تشكيل فرق عمل ذات الكفاءة العالية-
دف التقليص من فجوة - تصميم النظم املناسبة لتقييم أداء العاملني، 

.األداء

تحفيز الموارد البشرية

)واملكافآتالتعويضات (

تصــميم أنظمــة األجــور واملكافــآت الــيت تضــمن العدالــة وحتفــظ جهــد كــل -
.عامل 

.حتديد طبيعة احلوافز وبرامج اخلدمات واملزايا للعاملني-
.توفري املعلومات الالزمة لإلدارة يف بناء تقييم األداء للعاملني-

السالمة والرعاية الصحية

)صيانة املوارد البشرية(

.وتنفيذ برامج األمن والسالمة املهنية للعاملني يف مناصبهمتصميم -
حتديــــد متطلبــــات الســــالمة املهنيــــة لكــــل عمــــل مبــــا يضــــمن األداء األكثــــر  -

.كفاءة
حتديد جماالت املساعدة للعاملني عند وجود ما مينع أو يعيـق األداء اجليـد -

.ملهامهم
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عالقات (الموارد البشرية عالقات 
)العمل

.جو العمل املالئم مبا يعزز الروح املعنوية للعاملنيخلق وتوفري -
.تصميم وبناء قنوات اتصال مفتوحة داخل املؤسسة-
.بناء العالقة املرنة مع تنظيمات العاملني داخل وخارج املؤسسة-

. بناء قاعدة بيانات ختدم نظم املعلومات اليت ترتبط بشؤون العاملني-البحوث في الموارد البشرية
.مسارات تبادل املعلومات داخل املؤسسةبناء-

إعداد الباحثة :المصدر

التخطيط، (التوظيف تتجسد يف كل من وظيفة )01-03(حسب اجلدولوعليه فإن وظائف إدارة املوارد البشرية 
، وظيفة الصيانة )واملكافآتالتعويضات (، وظيفة تنمية املوارد البشرية، وظيفة التحفيز)االستقطاب، االختيار والتعيني

.، عالقات العمل وأخريا وظيفة حبوث املوارد البشرية)السالمة والرعاية الصحية(

أهداف إدارة الموارد البشرية: ثانيا

تعىن إدارة املوارد البشرية باألفراد وقضاياهم داخل املؤسسة، من خالل جمموعة من الوظائف، ساعية بذلك إىل 
)1(:حتقيق مجلة من األهداف ميكن استنتاجها من التعاريف السابقة وتوضيحها من خالل النقاط التالية

املوارد البشرية؛توصيف الوظائف مبا يضمن التحديد الواضح الحتياجات املؤسسة من-
الرجل املناسب يف املكان (اختيار وتعيني املورد البشري املناسب ووضعه يف الوظيفة املناسبة و استقطاب -

؛ )املناسب
يئة ظروف مناسبة للعمل؛-
االهتمام برضا العاملني والرفع من والئهم ملؤسستهم مبا يضمن أداء أفضل وانتماء أكثر؛-
لعاملني والعمل على التقييم املوضوعي هلا؛األخذ يف احلسبان شكاوي ا-
االهتمام مبقرتحات العاملني مهما كان مستوى منصبهم داخل املؤسسة وتطبيق املناسب منها؛  -
االهتمام باملشاكل املهنية والشخصية للعامل والبحث عن حلول مناسبة هلا؛-
م؛- تنمية العاملني والرفع من مستوى كفاءا
للعاملني؛بناء مسار مهين سليم -
أي توفري ؛ حتقيق أهداف املؤسسة من خالل حبثها الدائم عن أفضل املهارات واحملافظة عليها وتنميتها-

2)(احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية الضرورية؛

(1) S.L.Dolan, Randall, S.Schuler, La GRH au seuil de l ‘an2000 , les éditions Renouveau
Pédagogique, Paris , , 2eme é ,1995, p-p ,13-14.

(2)  P.Eray,Précis, Développement des Compétences , éditons Liaisons, Paris, 1999, p21.
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)1(املطابقة بني األفراد واملهام املطلوبة منهم من حيث الفعالية املنتظرة واملؤهالت الالزمة؛-

2)(.بني األفرادحتقيق  العدل-

)3(:باإلضافة إىل جمموعة األهداف التالية واليت قسمت حسب نوعيتها إىل

الطرق اليت ابتكارإذ تعمل على ؛تسهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق الفعالية التنظيمية: األهداف التنظيمية
حيثأداء مرؤوسيهم كل يف ختصصه، عنمسئولنييبقى املديرون و ديرين على تنمية وتطوير أدائهمتساعد امل

م على حتقيق أهداف املو وجدت إدارة املوارد البشرية ملساندة املديرين  .ؤسسةمساعد
طلبات ــــاسبة ملتــــــــويات منـــــافظة على مستـــــــختلفة من احملاملام ــــــلكي تتمكن اإلدارة واألقس:األهداف الوظيفية

ا الكمية والنوعية من األفراد، أن، جيب ؤسسةامل املوارد املتاحة ستفقد فمتدها إدارة املوارد البشرية باحتياجا
.وجه األكملالملختلفة على ا امل تقم إدارة املوارد البشرية بوظائفهاقيمتها وسيتأثر تشغيلها واالستفادة منها إذ

األخالقية االجتماعية و جمموعة من األهدافتعمل إدارة املوارد البشرية على حتقيق:االجتماعيةاألهداف
اآلثار السلبية قليصتسعى إىل تحيثديات االجتماعية،حوذلك استجابة للمتطلبات واالحتياجات والت

.ؤسسةواملعوقات البيئية اليت تواجه امل
اعد على مبا يس،تعمل إدارة املوارد البشرية على حتقيق األهداف الشخصية للعاملني:األهداف الشخصية

م وبقائهم وحتفيزهم للعمل حاجات العاملني الشخصية إشباعأنحيث ، محايتهم واحلفاظ عليهم وتنمية قدرا
.املوارد البشريةإدارةس به من اهتمام بأقدر ال إىلوحتقيق الرضا الوظيفي ومتابعة املسارات الوظيفية هلم حيتاج 

املرونة و تتصف بالقبول ها و ـــبد أن تتكامل فيـما بينهذه األهداف اليت تسعى إدارة املوارد البشرية إىل حتقيقها ال
يتم حتديدها يف ضوء األهداف العامة للمؤسسة مبا يضمن حتقيقهما وأن را الرتباطها بالعنصر البشرينظ،والواقعية

.معا

(1) Loic. Cadin, F. Guérin , La Gestion de  ressources humaines, Dunod, Paris, 1999, p51.
(2) J.P Citean, Gestion des ressources humaines principes généraux et cas pratique, Dalloz,

Paris,3éme éd, 1994 , p32.
.16، ص2009، 1، عمان، طة، دار الراياإلدارة الحديثة للموارد البشريةبشار يزيد الوليد، )3(
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، مهامها وأهدافهاإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةامفهوم:المطلب الثالث

حىت تضمن إدارة املوارد البشرية أداء مهامها بكفاءة وفعالية يف ضوء التحديات اليت تواجهها من عوملة، منافسة 
البشري الذي ينظر للمورد متاشيا وإسهامات الفكر اإلداري احلديثت متطورة، حتديات بيئية وغريها، تكنولوجياو 

ا ـــــــكون هلــــــداف املؤسسة أن يــــــ، كان لزاما عليها كإدارة تسعى إىل حتقيق أهدافها ضمن أهااسرتاتيجياعلى أنه مورد
الدور الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية اليوم ف؛ اليت أصبح حيتلها موردها البشريتوجها اسرتاتيجيا، يعكس األمهية 

وانعكاسا ملا جاء به لسفة التحول سابقة؛ إمنا هي نتاج التطور الذي عرفته هذه األخرية ضمن فمقارنة بفرتات 
)1(:الذي من أهم صفاته ما يلياجلديد إلدارة املوارد البشرية، النموذج الفكري 

إدارة املوارد البشرية هي نظام متكامل ومرتابط يتضمن جمموعة من العمليات املتصلة واملتداخلة؛-
فعالية إدارة املوارد البشرية تنبع من وجود جمموعة من السياسات املتناسقة اليت توجه العمليات واملمارسات -

اإلدارية يف قضايا املوارد البشرية، مبا يتناسق وأهداف املؤسسة من جانب ومبا يتماشى مع املفاهيم اجلديدة إلدارة 
املوارد البشرية من جانب آخر؛

يجية إلدارة املوارد البشرية تستهدف تعظيم العائد على االستثمار البشري متمثال يف القيمة أمهية تصميم اسرتات-
املضافة بواسطة املورد البشري بالنسبة لتكلفة هذا املورد؛

يعتمد جناح إدارة املوارد البشرية يف الوصول إىل املخرجات املستهدفة، على الفهم الصحيح والتحليل املوضوعي -
وعلى اإلدراك اجليد خلصائص ومميزات املوارد البشرية املتاحة؛داء وظروفه داخل وخارج املؤسسة ملتطلبات األ

ا واتساقها مع باقي اسرتاتيجيات الوظائف إدارة يتوقف جناح اسرتاتيجية - املوارد البشرية على مدى تواز
بناء االسرتاتيجي الشامل من مث تصبح جزءا يف اللمؤسسة من تسويق، إنتاج ومتويل، والنشاطات األخرى ل

.للمؤسسة
:وفيما يلي سيتم التعرف على اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية على النحو

مفهوم اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية : أوال

الــــيت يعـــد مفهــــوم اإلدارة االســــرتاتيجية للمــــوارد البشـــرية يف املؤسســــات املعاصــــرة أهــــم نتـــاج التحــــديات والتحــــوالت
واشـــتداد املنافســـة الـــيت أصـــبحت حتمـــل طـــابع ن تطـــورات تكنولوجيـــةيشـــهدها العـــامل اليـــوم، مـــن عوملـــة ومـــا صـــاحبها مـــ

م موردا اسرتاتيجيااملوارد البشرية لديهاالعاملية، هذا فرض على املؤسسة أن تنظر إىل  .على أ

.124ص،2008، 1، عمان، طمركز الكتاب األكادمييتنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات،بوحنية قوي،)1(
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:االستراتيجيةمفهوم-أ
تعـــــىن بـــــاخلطط احليويـــــة ،(Strategos)أو)Strategies(إىل أصـــــل يونـــــاينترجـــــع )Strategy(كلمـــــة اســـــرتاتيجية 

ـا ـــــــــاملستخدمة يف أي نشـاط  وكـان يف ذلـك الوقـت احلـرب، حيـث ك وجيه ـــــــط وتـــــــختطي"ان ينظـر لالسـرتاتيجية علـى أ
ـا عمليـة حتديـديف الوقت احلـايل اجتـه مفهـوم االسـرتاتيجية يف أما ، "لية العسكريةـــــالعم رسـالة املؤسسـات املعاصـرة إىل أ

)1(.واختاذ القرارات الفعالةأو غاية املؤسسة وأهدافها

ا :تعرف االسرتاتيجية على أ

حتديــد املؤسســة ألهــدافها األساســية علــى املــدى الطويــل، مــن خــالل توافــق وتكامــل أنشــطتها وختصــيص املــوارد "-
)2(".الالزمة من أجل حتقيق األهداف

تتمثــل أساســا يف احلصــول علــى ميــزة تنافســية أنشــطة املؤسســة يف املــدى الطويــل، التوجهــات املتعلقــة بةجمموعــ"-
ـدف تلبيـة احتياجـات السـوق ورغبـات خمتلـف األطـراف الفاعلـة  انطالقا من تعبئة املوارد يف حميط يتسـم بـالتغري، 

)3(".يف املؤسسة

حيـث ، ...هامة عن البيئة الداخلية للمؤسسة، تقرر طرق أدائهـا الـوظيفي وهيكلهـا التنظيمـي،أو صورةوصف" -
)4(".توجه نشاط اإلداريني حنو معاجلة سياسة فعالة بعيدة املدى للمؤسسة

ا حنــو وعليــه ومــن خــالل التعــاريف أعــاله ميكــن القــول أن االســرتاتيجية هــي اإلطــار املرشــد للمؤسســة واملوجــه  ملســري
ــا الصــورة الذهنيــة والعمليــة املــراد الوصــول إليهــا يف مــدى زمــين طويــل؛ إذ علــى املــدى الطويــلحتقيــق أهــدافها ؛ مبعــىن أ

.تتميز بالتكامل والديناميكية واملرونة اليت متكنها من التكيف والتغريات البيئية املستمرة يف البيئة احمليطة
ال تتمثل يفن لالسرتاتيجية عموما كما أ )5(:جمموعة من األبعاد املتفق عليها لدى غالبية الباحثني يف هذا ا

يتم وفقه اختاذ قرارات متناسقة ومتكاملة؛إطارا عاما موحدا ةتعطي االسرتاتيجي-
عمل املؤسسة التعرض جمال يتطلب حتديدحيث لمجال الذي تتنافس فيه املؤسسة، ا لتعطي االسرتاتيجية تعريف-

تسعى االسرتاتيجية حيثجماالت العمل املطلوب التخلي عنها، كذلكوتوسع أعماهلا وتنوعها،منوهالقضايا
:أساسنيلإلجابة على سؤالني

ما هي جماالت عمل املؤسسة حاليا؟
فيها املؤسسة؟ما هي جماالت العمل اليت جيب أن تكون

.44، ص2011، 1، عمان، ط، دار الفكر ناشرون وموزعوناستراتيجيات إدارة الموارد البشريةسامح عبد املطلب عامر، )  1(
(2) Michel Weill , Le Management (La Pensée , Les Concepts, Les Faits), Armand Colin, Paris,

2001, p106.
(3) Gerry Johnson, Hevan Scholes, Stratégique, Publi-Union, Paris, 2000, p27 .

.331، ص2011، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط، اإلدارة الحديثة لمنظومة التعليم العاليجواد كاظم لفتة، )  4(
.41ص، 2000، ، القاهرةالنيل العربيةجمموعة،- لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين- اإلدارة االستراتيجيةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،) 5(
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بذلك تعينها على رجي، اإلمكانيات الداخلية والواقع اخلاالتوافق بني تساعد االسرتاتيجية املؤسسة على حتقيق-
اخلارجية؛التكيف والتغريات

اإلدارة (ملؤسسةامييز بني مهام كل مستوى من مستويات اإلدارة يف امنطقياامـــــــــل االسرتاتيجية نظـــــــــــتشك-
تضمن جناحها من حيث واألقسام والوحدات،كزية والفروع كذلك مهام اإلدارة املر ،  )والدنياالعليا، الوسطى

خالل توزيع املسؤوليات وتكاملها مبا حيقق أقصى درجات التناسق واالنسجام؛
ؤسسة جلميعـــــــترمجة لإلسهام االقتصادي وغري االقتصادي الذي تنوي أن تقدمه املاالسرتاتيجيةتشكل -

م يشملون مالكي املؤسسة أو مالكيهمميكن تعريفالذيناملستفيدين منها،  تمع بأ أسهمها، املوظفني، ا
املتضمن تعريفًا واسعًا للمستفيدين إبراز ضرورة أن تراعي اسرتاتيجية تربز أمهية هذا البعدحيث اخل،الدولةو 

كحافز الربح السريع  قطاع أوسع من املستفيدين، كما ينبغي أن تتجنب الرتكيز على حتقيقاملؤسسة مصلحة
املدى البعيد؛إمنا ينبغي مراعاة حتقيق املصلحة لكافة املستفيدين علىللعمل، 

امل مع موقف ـــــــاذها للتعـــــــاما للمنافسة أو تعديالت وتصرفات حمددة، يتم اختـــمتثل االسرتاتيجية إما مدخال ع-
.وترتبط بوضع رؤية ورسالة املؤسسة وأهدافها األساسية يف إطار الظروف البيئية وإمكانية تلك املؤسسةمعني

:اإلدارة االستراتيجيةتعريف-ب
اليت تؤثر يف املتالحقة يف البيئة العاملية، أصبح التوجه االسرتاتيجي للمؤسسات اليوم حتمية فرضتها التغريات

ا اليت تتخذها يف غري معزل عنها، هذا ما أعطى اإلدارة االسرتاتيجية مساحة سريورة املؤسسة ويف كيفي ة تبنيها لقرارا
:بعض تعاريفهافيما يليمقدنواسعة من االهتمام يف حياة املؤسسات، 

ا :تعرف اإلدارة االسرتاتيجية على أ

)1(".علم وفن صياغة وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية اليت تسمح للمؤسسة بتحقيق أهدافها"-

ا على املدى البعيدوضع اخلطط املستقبلية للمنظمة و "- واختيار النمط املالئم من أجل تنفيذ حتديد غايا
)2(."االسرتاتيجية

على التنبؤ والتوافق بني القدرات الذاتية للمؤسسة والفرص املتاحة أو التهديدات الناشئة عن البيئة القدرة"-
اإلدارة ل، فهي عبارة عن جمموعة من املفاهيم املرتبطة باملركز التنظيمي لتحقيق نتائج إجيابية جتع...اخلارجية،
)3(".إدارة فعالة

.59، ص2004، ، عمانوائل للنشردار ، العولمة والمنافسة: اإلدارة االستراتيجيةكاظم نزار الركايب، )  1(
.25، ص2005، ، عماندار اليازوري،-مفاهيم وحاالت دراسية-اإلدارة اإلستراتيجيةزكرياء مطلك الدوري،)  2(

.20، ص2011، 1، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، طالتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العامموفق حممد الضمور، )  3(
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ا مبثابة " - عبارة عن إطار عام حيكم سلوك املؤسسة يف ظل املوارد املخصصة لتحقيق أهدافها؛ أو بعبارة أخرى أ
واسرتاتيجية املؤسسة هي حماولة تعدها املؤسسة لتحقيق أهدافها،)Course of Action(أسلوب عام للعمل 

)1(".ة اخلارجيةللتوافق بني مهارات وموارد املؤسسة والفرص املوجودة يف البيئ

يتضح من التعاريف السابقة أن اإلدارة االسرتاتيجية تساعد املؤسسات يف البحث عن كل ما حيقق هلا التميز 
ويضمن هلا البقاء، فهي تصور ملا تريد املؤسسة أن تكون عليه يف املستقبل؛ إذ تلعب دور املرشد لالختيارات اليت 

ا املستقبليةتها حتدد طبيع حيث كبرية يف حياة املؤسسات ويف رسم مسارها املستقبلي، إن هلا أمهية، بالتايل فواجتاها
: يف جمموعة من النقاط على النحو التايلميكن إبراز هذه األمهية

االسرتاتيجية؛القراراتومتكن من اختاذاملستقبليةالرؤيةتوضح-
ا؛متكن املؤسسة من االستخدام األمثل والتعبئة اجليدة ملوارده-
ة املنافسة سواء كانت حملية أو دولية؛- متكن املؤسسة من جما
تضمن للمؤسسات على اختالفها االنتقاء األفضل بني مجلة اخليارات املتاحة أمامها، كما توجهها يف استجابتها -

.للتحديات املفروضة عليها
الذي ذجا عاما لإلدارة االسرتاتيجية، كما ميكن تدعيم األمهية املشار إليها أعاله بتقدمي شكل توضيحي ميثل منو 

:ميكن تبنيه من طرف أي مؤسسة مهما كان حجمها أو نشاطها

.45، صمرجع سبق ذكرهسامح عبد املطلب عامر، )  1)
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نموذج اإلدارة االستراتيجية: )01-01: (شكل رقم

.22 ، ط2، 2000، ص بشري العالق، قحطان العبديل، استراتيجيات التسويق، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان المصدر:

والذي يعرب عن منوذج اإلدارة االسرتاتيجية، يتضح أن هلذه األخرية جمموعة من )01- 01(من خالل الشكل
:هذه العناصر هيا حيدث اختالل يف هذه اإلدارة، العناصر اليت من دو

دراسة وحتليل بيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية؛-
وأهدافها؛حتديد رسالة املؤسسة، رؤيتها -

رؤية عامـة

رسـالة املؤسسـة

حتليل البيئة الداخليةحتليل البيئة اخلارجية

الفرص املتاحةاألهداف االسرتاتيجيةاالسرتاتيجيات البديلة

اخليار اإلسرتاتيجي على أساس أفضل الفرص والبدائل اإلسرتاتيجية املمكنة

األهداف االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية الشاملة

األهداف التكتيكيةالسياسات التنظيمية االسرتاتيجيات الوظيفية

السيطرة والتقييم تنفيذ االسرتاتيجية
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وضع البدائل االسرتاتيجية واختيار البديل أو املسار االسرتاتيجي الذي ميكن أن يعظم من حتقيق األهداف يف -
ظل الظروف البيئية احمليطة؛

وضع االسرتاتيجيات الوظيفية ألوجه النشاط املختلفة؛-
؛وضع اخلطط الوظيفية والسياسات اإلدارية والربامج الزمنية لتحقيق األهداف-
إعداد القيادات اإلدارية واهليكل التنظيمي املناسب؛-
يئة البيئة الثقافية للمؤسسة لتنفيذ االسرتاتيجيات؛-
.إعداد نظام رقابة األداء-

:تعريف اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية-ج
يعكس املكانة اليت التوجهات احلديثة يف املؤسسات، يعد التوجه االسرتاتيجي يف إدارة املوارد البشرية من أهم

ذا املصطلح املعاصر، نقدم بعضها يف يلي، وارد البشريةتلها املحتتأصبح :حيث تعددت التعاريف اخلاصة 

ا :تعرف اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية على أ

مع الظروف تعمل على حتقيق تكيف نظام املوارد البشريةاليت رات املتعلقة باملوارد البشرية، عملية اختاذ القرا" -
لصنع القرارات اأو إطار هي مدخالفوحتقيق أهدافها االسرتاتيجية، املؤسسةاحمليطة وعلى تدعيم اسرتاتيجيات 

تتوجه هذه اإلدارة االسرتاتيجية حيث على املستويات التنظيمية كافة، املؤسسةاالسرتاتيجية بشأن العاملني ب
)1(".مظلة االسرتاتيجية العامة للمؤسسةحتت

واسرتاتيجياتالبيئيةالفرصمعبالتوافقالبشرية،املواردوسياساتاسرتاتيجياتبصياغةهي اليت تعىن"-
)2(".البشريالعنصربواسطةالتنافسيةاملزاياحتقيقدف التنظيمي؛ واهليكلاألعمال

دف حتسني مستويات األداء وتنمية الثقافة التنظيمية، مبا جاالسرتاتيربط إدارة املوارد البشرية باألهداف "- ية 
) 3(".من نواحي اإلبداع واملرونةفعل ي

تعمل على حتقيق ضمان أداء الوظيفة يف املستقبل، جمموعة القرارات واألنشطة اليت تتخذ يف الوقت احلاضر ل"-
)4(."للمؤسسةوعلى تدعيم وحتقيق األهداف االسرتاتيجية احمليطةشرية مع الظروف البيئية تكيف نظام املوارد الب

.45، صمرجع سبق ذكرهسامح عبد املطلب عامر، )  1(
-2007أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة اجلزائر، ،- حالة مؤسسة سوناطراك–البشرية في المؤسسة االقتصادية استراتيجية تنمية المواردحسني يرقي، )  2(

. 62ص. 2008

.56، ص2003، ، الرياض، ترمجة أمحد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشرإدارة الموارد البشريةجاري ديسلر، )  3(
 ،2008 ،(08) بلمهدي عبد الوهاب، اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،  العدد (4)

.5ص
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فيما نقدمها من خالل التعاريف السابقة يتضح أن لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية جمموعة من اخلصائص
)1(:يلي

قصري األجل عند إدارة املوارد البشرية يف اإلجرائيسرتاتيجي إضافة إىل اجلانب التنفيذي أو الاالهتمام باجلانب ا-
ؤسسة؛امل

؛العامة للمؤسسة وحتقيق التكامل بينهمااإلسرتاتيجيةللموارد البشرية مع سرتاتيجيةاالضرورة الربط بني اإلدارة -
ديدات،  ؤسسة ضرورة األخذ يف احلسبان البيئة اخلارجية احمليطة بامل- الداخلية كذا البيئة مبا تضمه من فرص و

؛إلدارة املوارد البشرية مبا تشمله من جوانب قوة ونواحي الضعف
للموارد البشرية باعتبارها أداة لتحسني مستويات األداء التنظيمي وتنمية ثقافة اإلسرتاتيجيةالنظر إىل اإلدارة -

.تنظيمية معززة هلذا األداء
ةأهداف اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريمهام و :ثانيا

ؤسسة من خالهلا إىل حتقيق جمموعة من ـــــتؤدي اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية مجلة من املهام اليت تسعى امل
:فيما يلي تقدمي لبعض مهام وأهداف هذه األخرية،األهداف

:اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةمهام -أ
)2(:للموارد البشرية يف اآليتتتمثل أهم مهام اإلدارة االسرتاتيجية 

دراسة العوامل البيئية العامة احمليطة باملؤسسة وبنظام املوارد البشرية؛-
وضع أهداف نظام املوارد البشرية مبا يدعم األهداف العامة للمؤسسة ويعمل على حتقيقها؛-
ة؛ؤسسالعامة للموضع االسرتاتيجية اخلاصة باملوارد البشرية واليت تدعم تنفيذ االسرتاتيجية -
وضع اخلطط الوظيفية والسياسات والربامج الزمنية اخلاصة بنظام املوارد البشرية؛-
ا ومبستوى اخلدمة ورضا املستفيدين منها- .تقييم اسرتاتيجية املوارد البشرية واخلطط والسياسات اخلاصة 

:اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةأهداف -ب
ذلك مناملؤسسة، أهدافحتقيقاله أن اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية تسعى إىليتضح من التعاريف أع

)3(:تتضمن ما يليالبشريةاملواردقضايايفومتخصصةتفصيليةخالل اسرتاتيجية

الغاية املراد حتقيقها من طرف إدارة املوارد البشرية بالتعامل مع العنصر البشري يف املؤسسة؛-
ا يف جمال املوارد البشرية؛الرؤية اليت - حتددها اإلدارة ملا جيب أن تكون عليه ممارسا

.25، ص 1،2009، عمان، طدار املسرية للنشر والتوزيع،اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشريةحممد مسري أمحد، )1(
.5، ص2003، القاهرة،)غ م(دار النشر ،اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةعيدة سيد خطاب، )  2(
.77-76ص، - ، ص2001، ، القاهرةدار غريب للطباعة والنشر والتوزيعإدارة الموارد البشرية االستراتيجية،السلمي، ي عل)3(
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األهداف االسرتاتيجية احملددة املطلوب حتقيقها يف جمال توظيف وتنمية املوارد البشرية وصيانتها؛-
ق أهداف السياسات اليت حتتكم إليها إدارة املوارد البشرية يف اختاذ القرارات واملفاضلة بني البدائل لتحقي-

االسرتاتيجية؛
اخلطط االسرتاتيجية لتدبري املوارد الالزمة وسد الفجوات يف املتاح منها، للوصول باألداء البشري إىل املستويات -

احملققة لألهداف؛
.معايري املتابعة والتقييم اليت تعتمدها اإلدارة للتحقق من تنفيذ االسرتاتيجية والوصول إىل اإلجنازات احملددة-

ول أن اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية متكن املؤسسة من توفري موارد بشرية حسب ـــــوعليه ميكن الق
ا، بالكم والنوع املناسبني، حيث متكن هذه اإلدارة من خلق اسرتاتيجية املوارد البشرية واليت تعين أساسا  احتياجا

.لعنصر البشري باملؤسسةاإلطار الذي يتم فيه اختاذ القرارات اخلاصة با

الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية: المطلب الرابع

ا إليه من   إىل اعتباره ،كأي مورد من مواردهاكونه  إن زيادة وعي املؤسسات باملورد البشري وأمهيته، حول نظر
يؤدي االستثمار فيه والتسيري االسرتاتيجي له املورد املتميز فيها العتباره طاقة فكرية وقيمة معرفية وأصال اسرتاتيجيا،

.إىل االرتقاء باملؤسسة وأداءها إىل أعلى مستوياته

انعكاسات الفكر اإلداري الجديد على دور إدارة الموارد البشرية: أوال

ا الواضحة على دور ومم ارسات إدارة كان للتحوالت الفكرية اجلذرية يف مفاهيم وتقنيات اإلدارة املعاصرة تأثريا
:تتمثل أهم تلك التأثريات فيما يلي، املوارد البشرية بدرجة واضحة

ا جمموعة أعمال إجرائية تتعلق بتنفيذ سياسات ونظم العاملني، إىل - تغري النظرة إىل إدارة املوارد البشرية من كو
واالسرتاتيجيات العامة هلا؛اعتبارها وظيفة اسرتاتيجية تتعامل مع أهم موارد املؤسسة وتتشابك مع األهداف 

االنطالق بفكر إدارة املوارد البشرية من االحنصار يف مشكالت االستقطاب والتوظيف للعاملني حسب -
احتياجات اإلدارات التنفيذية املختلفة، إىل االنشغال بقضية أكثر أمهية وحيوية وهي إدارة األداء وحتقيق 

ة؛اإلنتاجية األعلى وحتسني الكفاءة والفعالي
االرتفاع مبستوى القائمني على أعمال إدارة املوارد البشرية إىل مرتبة اإلدارة العليا، فقد أصبحت وظيفة إدارة -

املوارد البشرية يف كثري من املؤسسات تعادل يف مستواها التنظيمي إدارات اإلنتاج والتسويق والتمويل؛
ارد البشرية للتعامل بكفاءة مع خمتلف نوعيات العاملني يف إدماج أفكار وتقنيات إدارة التنوع يف فلسفة إدارة املو -

املؤسسات ذات االجتاه حنو العوملة؛
عن ا حبث،االنتشار يف عمليات البحث واالستقطاب إىل سوق العمل العاملي وعدم االحنصار يف السوق احمللي-

ت اجلنسية واملواطنة التقليدية؛أفضل العناصر وأكثرها قدرة على حتقيق أهداف املؤسسة بغض النظر عن اعتبارا
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لة ومنقطعة ـست إجراءات مستقــوليابطةالنظر إىل مهام إدارة املوارد البشرية باعتبارها عمليات متكاملة ومرت -
ذا ميكن استثمار املعلومات واخلربات الناشئة من بعض العمليات يف تطوير وحتسني كفاءة عمليات ،الصلة

أخرى؛
مثل نفقات التنمية، نفقات تطوير النظم، نفقات بناء (اليت تتوالها إدارة املوارد البشرية اعتبار تكلفة املهام-

ا نفقات استثمارية تدر عائدًا على االستثمار وليست جمرد نفقات إ) اسرتاتيجيات املوارد البشرية ية دار على أ
من دون مردود؛

وارد البشرية والتحول حنو نظم وتقنيات إدارة املوارد إدماج تقنيات املعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة امل-
؛البشرية اإللكرتونية

اعتبار خمتلف اإلدارات اليت كذلك تبين مفاهيم وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة يف عمليات إدارة املوارد البشرية،  -
إرضائهم؛ختدمها إدارة املوارد البشرية مبثابة العمالء الداخليني الذين جيب العمل على 

وعليه فإن ما حدث وحيدث يف العامل املعاصر من تغريات وحتوالت قد وجدت طريقها للتأثري يف أوضاع 
نتج عن ذلك فلسفة جديدة ومنوذج إداري متطور خيتلف عن مفاهيم وأفكار اإلدارة حيث املؤسسات وفكر اإلدارة، 

امتد تأثري اإلدارة اجلديدة إىل إدارة املوارد البشرية كي حيث ، التقليدية اليت سادت يف عصر ما قبل املعلومات والتقنية
اتتحول إىل فلسفة وتقنيات جديدة وخمتلف ا وبرامج عملها يف البناء ة تضع األفراد يف قمة اهتماما وتدمج اسرتاتيجيا

.السرتاتيجيدور االذا ارتقت إدارة املوارد البشرية من دورها التقليدي إىل ، االسرتاتيجي للمؤسسة

إدارة الموارد البشرية بين دورها التقليدي والدور االستراتجي : ثانيا

ميكن حتديد أوجه حيث إىل دورها االسرتاتيجي، حتولت وظيفة إدارة املوارد البشرية من إطارها ودورها التقليدي 
:)01-04(االختالف بني هذين الدورين من خالل اجلدول 
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بعض أوجه االختالف بين الدور التقليدي والدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية):01-04(جدول رقم 

الدور االستراتيجي إلدارة الموارد الدور التقليدي إلدارة الموارد البشريةالمجاالت
البشرية

.االهتمام باملدى الطويل.االهتمام باملدى القصريالمدى الزمني

التنفيذية وحفظ السجالت العملياتمجال التركيز
.ودعم اجلوانب التشغيلية

املؤسسة ككل مع مراعاة املشاركة يف 
.تصميم االسرتاتيجية العامة للمؤسسة

. تعترب جزءا من اإلدارة العليا باملؤسسة.تعترب جزءا من اإلدارة التنفيذيةالمستوى التنظيمي

حدود التنسيق 
والتكامل

متوسطة مع باقي التكامل والتنسيق بدرجة -
.الوظائف األخرى

تنسيق بدرجة متوسطة بني التكامل و ال-
.أجزاء نظام املوارد البشرية

التكامل والتنسيق بدرجة عالية مع -
الوظائف األخرى كاإلنتاج، التسويق، 

.التمويل وغريها
تنسيق بدرجة عالية بني التكامل و ال-

.أجزاء نظام املوارد البشرية
األنشطة محل

االهتمام

االهتمام مبكافآت وبرامج التعويض -
.للعاملني

استقطاب واختيار أفراد يف ظل الظروف -
.الراهنة

.تفسري سياسات وإجراءات املوارد البشرية-
.إعداد تقارير عادلة عن العمالة باملؤسسة-
إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عند أدىن حد -

.لألمان

االهتمام بتقييم واجتاهات وقضايا -
.املوارد البشرية

االنشغال بعملية ختطيط وتنمية املوارد -
.البشرية

املساعدة يف عمليات إعادة اهليكلة -
.والعمالة

تقدمي النصح واملشورة يف عمليات -
.االندماج واالستحواذ

وضع اسرتاتيجيات وخطط التعويضات -
.باملؤسسة

تقدمي اخلدمات لألطراف املختلفة -
.املؤسسةذات املصلحة يف التعامل مع 

.31، صمرجع سبق ذكرهمد مسري أمحد، حم:المصدر

أن الدور االسرتاتيجي للموارد البشرية يرتجم يف االنتقال مبمارسات إدارة املوارد )01- 04(يتضح من اجلدول
املستقبلي للمؤسسة، من خالل التخطيط االسرتاتيجي الحتياجات املؤسسة إىلالبشرية ومهامها من الوضع احلايل 

ا االسرتاتيجية، رسالتها، رؤيتها وأهدافها .من املوارد البشرية وضبط مهامها بناء على توجها
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ولكي تنجح إدارة املوارد البشرية يف أداء هذا الدور االسرتاتيجي، ال بد أن تتكاثف اجلهود على مستوى املؤسسة 
)1(:يف العمل على توفري اجلوانب التالية

ذا عضوا هاما يف هو واعتبارها شريكا يف اختاذ القرارات االسرتاتيجيةتدعيم اإلدارة العليا لدور إدارة املوارد البشرية-
ال؛ ا

توفري املعلومات واملهارات ملديري إدارة املوارد البشرية، اليت تساعدهم يف القيام بأدوارهم على أكمل وجه؛-
إعادة النظر يف األولويات بإدارة املوارد البشرية، حيث جيب االهتمام باملشكالت االسرتاتيجية اهلامة بدال من -

ة اليومية؛االهتمام والرتكيز على املشكالت التنفيذي
إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد البشرية من خالل تفويض السلطة وزيادة الالمركزية يف اختاذ -

.القرارات
في إطار توجهاتها االستراتيجيةتطور وظائف إدارة الموارد البشرية:ثالثا

تتسم به اليوم، كان ال بد أن حيدث تطور لوظائفها نظرا للبعد االسرتاتيجي الذي أصبحت إدارة املوارد البشرية 
يتماشى وهذا التوجه، إذ اختلف مضمون وهدف وظائف هذه اإلدارة عما كان عليه، نربز هذا التحول يف التطور 

:)01- 05(املشار إليه يف اجلدول

(1) Mathis and Jackson , Human Resource Management, South-Western Thomson Learning,
Canada, 2éme éd, 2002, p-p, 6-7.
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تطور وظائف إدارة الموارد البشرية): 01-05(جدول رقم

الحديثةاإلنسانية. عالكالسيكيةالوظائف

املؤسسةتنمية أصول تقدير عدد ونوع العمالةتقدير عدد ونوع العمالةختطيط املوارد البشرية
البشرية

الوظائف املستقبليةوصف الوظائفوصف الوظائفاالختيار والتعيني

املتعلمةؤسسات املفرق العملتقسيم العمل والتخصصحتليل وتصميم الوظيفة

ؤسسةرفع كفاءة املرفع كفاءة مجاعة العملرفع كفاءة العاملالتدريب

القيمة املضافةأساس فردي ومجاعيأساس فرديتقييم األداء

القيمة املضافةحوافز مادية ومعنويةربط األجور باإلنتاجاألجور واملكافآت

املعرفةالتخصصالتخصصاملسار الوظيفيطويرت

WWW): نسخة إلكرتونية عن املوقع( . 37، ص2003،القاهرةإدارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية،عادل حممد زايد، : المصدر .Kotobarabia .com

تتبني مالمح التوجه االسرتاجتي إلدارة املوارد لبشرية من خالل التطور )01-05(ولوعليه ومن خالل اجلد
من أهم أصول املؤسسة ميكن االستثمار فيه، يظهر هذا من خالل اعتبار املورد البشري أصالاحلاصل يف وظائفها، 

مبا حيقق قيمة مضافة للمؤسسة تأيت أساسا من تبين فلسفة العمل اجلماعي والرتكيز يف تثمني املوارد البشرية من خالل 
م ومعارفهم يف سياق ما يعرف باملؤسسة املتع سيتم تناول هذا املصطلح بالتفصيل يف (لمةالرفع الدائم من مهارا

.)الفصل الثاين

البشرية إلدارة المواردتفعيل الدور االستراتيجيمتطلبات :رابعا

حماولة األمر الذي يتطلب من مسئوليها هاما يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية،دورا إدارة املوارد البشرية تلعب 
ا االسرتاتيجية؛ اكتساب مهارات جديدة  وقدرات تتماشى وحجم الدور الذي يلعبونه يف حياة املؤسسة ويف توجها

:)01-06(ل ميكن متثيل هذه القدرات يف اجلدو ، حيث شركاء حقيقيون يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجيةأي اعتبارهم 
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الموارد البشريةالقدرات المطلوبة لتفعيل الدور االستراتيجي إلدارة ): 01-06(جدول رقم 

نقاط تفعيل الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشريةالقدرات المطلوبة

فهم مجال القدرة على  
النشاط

.الفهم الواسع لطبيعة نشاط املؤسسة-
قرارات يف اختاذ الواسعة مبجال النشاط وتساعد املعرفة توفري معلومات دقيقة متكن من -

.ةسرتاتيجية للمؤسسمنطقية لدعم اخلطة اال
، ول املوارد البشرية جيب أن يكون قادرا على حساب العائد والتكلفة املصاحبة لكل بديلئمس-

.ألن فعالية القرارات جيب تقييمها على ضوء اآلثار املالية وغري املالية

القدرة على امتالك 
والفنيةالمعرفة المهنية

االت ذات العالقة مثلأحدث التطورات بواسعة الاملعرفة- اختيار العاملني، :واملمارسات يف ا
.اخلالتدريب والتنمية، أنظمة املكافآت تصميم التنظيم، تقييم األداء

مصدرا خللق قيمة إضافية اليت تشكلالربامجاالطالع الواسع واملعرفة بأحدث األساليب و -
.للمؤسسة

على تقييم هذه األساليب والربامج اجلديدة واستخدام تلك اليت ميكن أن تستفيد منها القدرة-
.املؤسسة

إدارة عمليات القدرة على 
التغيير

.تطبيق اسرتاتيجيات التغيري وتقييم النتائجو على تشخيص املشكالت ة القدر -
.القدرة على إدارة التغيري واحلد من مشاكل مقاومته-
م تنفيذ اخلطط أو الربامج الصر التقليل من - اع والغموض يف األدوار واملهام بني األفراد املنوط 

ذا التغيري وذلك لضمان جناحهاجلديدة .اخلاصة 

القدرة التكاملية

النظرة الشمولية والعامة على الرغم من أمهية املعرفة مسئول املوارد البشرية على توافر جيب أن ي-
مبعىن أمهية التعرف على كيفية إحداث التوافق بني األنشطة املختلفة للموارد ؛املتخصصة

ا املتداخلة حىت تتحقق هلا الفعالي .ةالبشرية واإلملام بتأثريا
البشرية القدرة على إحداث التكامل بني جماالت القدرات املواردمسئولجيب أن ميتلك -

.جل زيادة قيمة املؤسسةأالثالثة السابقة من 
سرتاتيجية العامة للمؤسسة دير املوارد البشرية دور ملموس يف إعداد االجيب أن يكون مل-

.القدرات السابقةواإلشراف على تنفيذها، األمر الذي يستلزم توافر 
إعداد الباحثة:المصدر

الدور االسرتاتيجي الذي أصبحت إدارة املوارد البشرية تلعبه يف حياة املؤسسات )01-06(يتضح من اجلدول
كلما توافر حيث يتم تفعيل هذا الدور  بكل جوانبها؛ فقد أصبحت شريكا حقيقيا يف عملية اإلدارة االسرتاتيجية، 

على إدارة التغيري مدرــــــــقو الكهم ملعارف مهنية وفنية ـــــــــامتو على قدرات يف فهم جماالت نشاطها مسئولوها
.التوافق واالنسجام بني خمتلف هذه املعارف والقدراتو ثوا التكامل دلما أحأيضا كوعملياته، 
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استراتيجيات إدارة الموارد البشرية: خامسا

ا يف دورها إىلأوال إلشارة املوارد البشرية يعرج بنا إىل ضرورة اإدارة إن احلديث عن اسرتاتيجيات  ا، أل سياسا
ا مبعزل، التقليدي مل تكن مستقلة عن اإلدارة العلي ملوارد دارة هلذا مل يكن هناك اسرتاتيجيات إلا ومل تكن تتخذ قرارا

.البشرية إال بتطور هذه اإلدارة وارتقائها إىل الدور االسرتاتيجي كنتيجة النعكاسات الفكر اإلداري احلديث عليها

:رة الموارد البشرية واستراتيجيات المؤسسةسياسات إدا-أ
دائم عن املكانة ـــــالحثــــواملتمثلة يف الب) وقـــــس/ منتج(ودها الثنائية ـــــراتيجية املؤسسة تقــــــــابق كانت استـــيف الس

ة يف الوضعية املتوقعة للمؤسسان ينظر لدور العنصر البشري على أنه التأقلم الدائم واملستمر مع التنافسية، كما ك
فإن القرارات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية كانت تابعة للقرار االسرتاتيجي اخلاص باالسرتاتيجية عالقتها بالزبون، هلذا

ا وال  ا مل ترق إىل أن تكون اسرتاتيجيات ال يف مسميا العامة للمؤسسة وبالتايل كانت تسمى بالسياسات؛ أي أ
ا شأن الدور التقليدي الذي كانت تلعبه إدارة املوارد البشرية قبل أن ترقى إىل ممارسا ا، شأ ا وال حىت يف قرارا

.املستوى الذي هي عليه اليوم

اسات املوارد ــــــؤسسة وسيـــــــــراتيجية املـــــــربط بني استــــــــــكيف ميكن ال: وعليه كانت اإلشكالية املطروحة هي
فإن معدالت النمو املتوفرة فيه، لذاالبشرية؟، حيث كان القرار االسرتاتيجي حتكمه حافظة قطاع النشاط من حيث 

مع توضيح ) 01-07(يت سيتم إبرازها يف اجلدول اسرتاتيجية املؤسسة كانت ال خترج عن االسرتاتيجيات اخلمس ال
:عالقتها بسياسات املوارد البشرية
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استراتيجيات المؤسسة في عالقتها بالموارد البشرية):01-07(جدول رقم 

طبيعة 
االستراتيجية

سياسة الموارد 
البشرية

الممارسات التسييرية فيما يخص إدارة الموارد البشرية

اآلفاق المهنيةاألجور والمرتباتاستقطاب العمالة

تقوم على االهتمام االنطالق
واالنفتاح على 
العنصر البشري  

كمورد

تتميز بالقدرة على -
.التأقلم

أن تكون هلا قدرة -
.تأهيلية كامنة

مقاومة وقادرة -
.على التحمل

.تكون مرنة وحمفزة-
تقيم على أساس األداء -

.الفردي

.تكون كبرية-
مفتوحة على فرص -

.التكوين والرتقية

دف إىل حتقيق النمو
االنسجام واملواءمة

العمالة ذات  
عالية من كفاءة 

الناحية النظرية 
.والعملية

تقوم على أساس نظام -
أجري متكامل متنوع من 
أجل حتقيق التحفيز 

.الفردي واجلماعي

يهدف إىل تطوير -
الكفاءات وتنميتها 

عن وآفاق الرتقية 
.مفتوحة

يقوم على أساس الربحية
تنمية آليات الرقابة  

اإلدارية والتنظيم

استقطاب العمالة 
جدا يكون حمدود

إال يف احتياجات 
.طارئة وظرفية

املقابل األجري يكون -
على أساس حتقيق 
النتائج على املدى 

.القصري

آليات التنمية -
والرتقية حمدودة 

ومضبوطة بآليات 
امليزانية وخمططات 

االستخالف
سياسة االنغالق التصفية

والرتدد
غياب كلي -

.للتوظيف
تسريح العمال -

وظهور 
املخططات 
.االجتماعية

غياب كلي آلليات -
.التحفيز األجري

معدومة داخل -
املؤسسة وممكنة 

خارجها عن طريق 
املخططات 
.االجتماعية

العودة أو إعادة 
االنطالق

تقوم على أساس 
إعادة تقييم 

العمالة املتوفرة 
وتصفيتها

استقطاب العمالة -
يف التخصصات 
اجلديدة هلا قدرة 
على التأقلم  

.والتحمل

نظام أجري غياب-
متكامل، األجور تقوم 

على أساس سياسة 
.العالوات اجلماعية

آفاق مهنية مفتوحة -
بالنسبة للكفاءات 

.االسرتاتيجية

التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة :، امللتقى الدويل حولالعنصر البشري من منطق اليد العاملة إلى منطلق الرأسمال االستراتيجيبن عيسى حممد املهدي،: المصدر
.66ص،10/03/2004- 09اجلزائر، والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، 



ري في الجامعة تنمية الموارد البشرية استراتيجية لتعظيم االستثمار في رأس المال البش: الفصل األول

42

ايرة احمليط اخلارجي ـــــاليت تنتهجها جمربة ملسباملؤسسة و أن االسرتاتيجيات اخلاصة ) 01- 07(يتضح من اجلدول 
امة ــــزل عن االسرتاتيجية العـــــى سياسات يف غري معــــوارد البشرية إىل أن تتبنــلية، تضطر إدارة املــــوالظروف الداخ

أن نظرة املؤسسة للعنصر البشري تغريت إىل اعتباره موردا هاما يسري ) العودة(للمؤسسة، كما تشري املرحلة اخلامسة 
إىل مستوى اسرتاتيجية خاصة باملوارد وفق سياسات نابعة من اسرتاتيجية املؤسسة، إال أن هذه السياسات مل ترق

.جييالبشرية كما مل يرق العنصر البشري فيها إىل املستوى االسرتات

: استراتيجيات الموارد البشرية وعالقتها باستراتيجيات المؤسسة-ب
إعداد اسرتاتيجية عامة العمل علىإىلأدى التوجه االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املعاصرة

االت ــــــدها اإلدارة يف جمــهات الرئيسية اليت تعتمـــالسياسات والتوج، األهداف، اياتــــتتضمن الغ،ريةــللموارد البش
مع باقي تكامل حيث جيب أن حتقق ال، ؤسسةاليت تتالءم مع توجهات االسرتاتيجية العامة للمو وارد البشريةــــــــامل

جمموعة متكاملة من االسرتاتيجيات كما تنبع منها،متويليةو ةنتاجيإو من اسرتاتيجية تسويقيةيات املؤسسةاسرتاتيج
اسرتاتيجية إدارة أداء املواد ، وارد البشريةـــاسرتاتيجية استقطاب وتكوين امل:من بني هذه االسرتاتيجياتالفرعية
اسرتاتيجية تعويض ومكافأة و اسرتاتيجية قياس وتقييم أداء املوارد البشرية،اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية،البشرية

.املوارد البشرية

اليت هلا عالقة تبين بعض االسرتاتيجيات اهلامة، كما فرضت التحديات والتطورات والتغريات العاملية على املؤسسة 
:)01-08(باسرتاتيجيات املوارد البشرية، ميكن إبرازها من خالل اجلدول 
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بعض أنواع االستراتيجيات العامة وعالقتها باستراتيجيات الموارد البشرية): 01-08(جدول رقم 

استراتيجية الموارد البشريةاالستراتيجية العامة

استراتيجية تخفيض حجم المؤسسة أو 
إعادة الهيكلة أو تخفيض التكاليف

.اسرتاتيجية ترك العمل االختياري-
.وجتميد التعييناتوقف -
.إعادة تصميم األعمال-
.التطوير التكنولوجي لبعض األنشطة-
.االجتاه الستخدام عمالة منخفضة األجر-

.خلق وظائف حمددة-استراتيجية التركيز
.استبعاد بعض الوظائف-
.تدريب متخصص لبعض الوظائف-

.تطوير ثقافة املؤسسة-استراتيجية تحسين الجودة الشاملة
.تدفق العمل واألنشطةحتسني -
.حتسني فاعلية فرق العمل-
.جذب القوى العاملة الكفاءة-
.تنمية االنتماء التنظيمي-
. حتسني صورة املؤسسة-

.72، صمرجع سبق ذكرهمدحت حممد أبو النصر، :المصدر

ـــا وبنـــاء ــــــــن اســـتقاللية إدارة املــــــــوعليـــه فبـــالرغم م اوارد البشـــرية يف اختـــاذ قرارا -08(كمـــا يبينـــه اجلـــدول اســـرتاتيجيا
ـــا مرهــــون مبــــدى االنســـجام والتكامــــل بـــني اســــرتاتيجيات ا)01 ملــــوارد ، إال أن جنـــاح املؤسســــة يف بلـــوغ أهــــدافها وغايا

.ومع االسرتاتيجية العامة وما ينبع منها من اسرتاتيجيات من جهة ثانيةالبشرية مع بعضها من جهة 
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مدخل عام: الموارد البشريةتنمية :نيالمبحث الثا

إن التأثري العميق الذي أحدثته التغريات، التطورات والتوجهات العاملية يف مفاهيم الفكر اإلداري هو توجيه اهتمام 
ا حنو املؤسسات املعاصرة باملورد البشري واعتباره أحد أهم مالمح جناحها؛ أين أصبح العنوان األول يف توجها

ة التحديات والتطورات احلاصلةالنهوض مب ا املختلفة وجما .ستويا

)1(:فيما يليأهم األسس اليت تربز مكانة املوارد البشرية يف الفكر اإلداري احلديث وتتمثل 

املورد البشري هو طاقة ذهنية وقدرة فكرية ومصدرا للمعلومات واالقرتاحات واالبتكارات وعنصر فاعل وقادر -
جيابية؛على املشاركة اإل

إذا أحسن اختياره وإعداده وإسناده العمل الذي يتوافق مع مهاراته ورغباته، فإنه يكفي بعد ورد البشريأن امل-
ذلك توجيهه عن بعد وبشكل غري مباشر؛ 

يشرتكون معا يف حتمل مسؤوليات ،ن العنصر البشري يزيد عطاءه وترتفع كفاءته إذا عمل مع فريق من الزمالءأ-
.العمل وحتقيق نتائج حمددة

أدت هذه األسس بطبيعة احلال إىل توسيع دائرة االهتمام باملوارد البشرية، لدرجة والدة مفاهيم حديثة تعىن 
ليات حول بقضايا االستثمار يف تنمية املوارد البشرية سواء من منظور شامل؛ أي ما يلقى على عاتق الدولة من مسؤو 

ا مالبشريةالنهوض مبواردها االستخدام يف جمال  تنمية ؤسساتأو من منظور جزئي؛ أي ما يعىن من جهود تقوم 
.رأس ماهلا البشري

تنمية الموارد البشريةمفاهيم حول: المطلب األول

مؤسسات (أو اجلزئي ) الدولة(واملختصني سواء على املستوى الكليتنمية املوارد البشرية اهتمام الباحثنيشغلت
متطلبات الوظيفة وحائزين على مقومات على حتقيق ينقادر األفرادتلعب دورا هاما يف جعل ، حيث )االستخدام

.عالية املستوىوخربات مهارات ومعارف مناإلبداع واالبتكار

مفهوم التنمية البشرية:أوال

إن مصطلح التنمية البشرية يستخدم عادة على املستوى الكلي الذي يتمثل أساسا يف جهود الدولة القائمة على 
تمع الوث التنمية ـــــثالباحثة مسمـى عليها تطلقتوفري الصحة والغــــــــذاء، هذه العنــــــاصر الثالث أو تعليم أفراد ا

:التنمية البشريةفيما يلي بعض تعاريفنقدم ، البشرية

.124- 123ص،-ص،مرجع سبق ذكرهتنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات،بوحنية قوي، )(1
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االتنمية البشرية تعرف :على أ

تمع، عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغريات "- حتدث نتيجة للتدخل يف توجيه اهليكلية والوظيفية يف ا
تمع عن طريق زيادة نوعية املوارد املتاحة للمجتمع، حجم و  فعالية ذلك لرفع مستوى رفاهية الغالبية من أفراد ا

تمع إىل احلد األقصى )1(".أفراده يف استثمار طاقات ا

يلة خالية ، أهم هذه االختيارات أن حييا األفراد حياة طو .....عملية إتاحة مزيد من االختيارات أمام األفراد، "-
)2(".وتتاح هلم املوارد الالزمة ألن يعيشوا حياة كرميةمن اخللل وأن يتعلموا

م من خالل تكوين رأس املال االجتماعي، حبث تتم تلبية احتياجات اجليل توسيع خيارات ا" - لناس وقدرا
)3(".احلايل بأكرب قدر ممكن من العدالة دون املساس باحتياجات األجيال القادمة

ا :كما تعرف التنمية البشرية حبسب تقارير األمم املتحدة على أ

وتتوجه إىل حاجات الناس يف املأكل وامللبس واملعاش والعلم الناسلناس بواسطة الناس ومن أجل تنمية ا" -
، من خالل السعي املستمر لتفجري طاقات وإبداعات األفراد اإلنتاجية ...والعمل والسكن والرتبية والثقافة، 

)4(".وصقل املواهب

ثر على تنمية الفرد وتساهم يف من التعاريف السابقة ميكن القول بضرورة اهتمام الدولة جبميع األنشطة اليت تؤ 
يئة املناخ الصحي لكي حييا  تشكيل مهاراته وإكسابه القدرات والسلوكيات املنتجة عن طريق التعليم، باإلضافة إىل 

تمع يف بيئة خالية من األمراض، باإلضافة إىل الرتكيز على امل اليت تزوده باملهارات وغريها من ؤسساتويعيش أفراد ا
ت الضرورية لتحقيق حياة كرمية يف كافة احلياة االجتماعية، من األسرة إىل املدرسة فمؤسسات االستخدام االحتياجا

.موضوع حبثنا هذا) مؤسسات االستخدام(وهي 

)5(:هيوعامل جناحهاحمور التنمية البشريةوقد حددت جمموعة من األبعاد اليت تشكل

أساليب التعلم والتدريب وزيادة القدرة على العمل واإلنتاج عن طريق تنمية القدرات البشرية عن طريق انتهاج -
الرعاية الصحية؛

االنتفاع من القدرات البشرية عن طريق خلق فرص عمل منتجة مبا يتناسب مع القدرة البشرية املكتسبة؛-

.   189، ص مرجع سبق ذكرهمدحت حممد أبو النصر، )    1)
.72، صمرجع سبق ذكرهحممد مسري أمحد،) 2)

، )06(جامعة قاصدي مرباح  ورقلة، العدد،، جملة الباحثتحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان اإلسالميةالداوي الشيخ، )  3(
.9، ص2008

.84، ص2010، ، عماندار اليازوري للنشر والتوزيع، االستراتيجية–األبعاد –المفاهيم واألسس –إدارة الموارد البشرية ن عنرت عبد الرمحان، ب)  4(
يد، )  5( التنمية البشرية  وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، :امللتقى الدويل حولإشكالية تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة، قدي عبد ا

.2، ص10/03/2004- 09جامعة ورقلة، اجلزائر، 
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.حتقيق الرفاهية باعتبارها هدفا ملختلف اجلهود اإلمنائية-
حياة طويلة :بناء القدرات البشرية اليت تضمن مستوى رفاه إنساين راق على رأسهاوحىت يتحقق هذا ال بد من

للقدرات ءالكفوصحية، اكتساب املعرفة والتمتع باحلرية جلميع البشر دون تفرقة، باإلضافة إىل وجوب التوظيف 
تمعات العربية على إعادة تأسيال بد من العمل اجلاد علىحيثمجيع جماالت النشاط اإلنساين، البشرية يف س ا

: ضرورة

التأكيد على أن احلجر األساس يف التنمية البشرية هو االحرتام القاطع حلقوق اإلنسان وحرياته؛-
ا - حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة من خالل متكينها وإتاحة مجيع الفرص أمامها، سيما اليت متكنها من بناء قدرا

املعرفية والفكرية؛
ع أصناف النشاط ــــــرية واستثمارها يف مجيــــوظيفها بفاعلية يف بناء القدرات البشـــــرفة وتـــــاكتساب املعتكريس -

.االجتماعي، وصوال إىل حتقيق الرفاه اإلنساين الشامل
تمعية، يستهدف حتقيق أمسا  فالتنمية البشرية تعد أساسا فاعال يف التنمية الشاملة املتكاملة للبشر واملنظمات ا

. الغايات من حرية، عدالة وكرامة إنسانية

تنمية الموارد البشريةمفهوم : ثانيا

تنمية املوارد البشرية من منظور إداري ويف إطار العمل يف لتعريفبعد التعرف على مفهوم التنمية البشرية سنتطرق 
من أهم القضايا اليت تعىن بانشغال املؤسسات اليوم على الرغم البشريةاملواردتنميةتعدحيث مؤسسات االستخدام، 

ا احيث،من قدم ممارسا املنظرينمنددــــعطرفمن)1()"1958(سنةعلميكحقل"بدأ االهتمام 
LEONARD)"ليونارد نادلر"بعدها جاءت كتابات الكاتب واملفكر األمريكيواإلداريني،االقتصاديني

NADLER)حيث لقب االنتشار، واسع البشرية مبعناه ومضمونه املعاصر فهوم تنمية املوارد الذي جعل مصطلح وم
، الذي 1979سنة (DEVELOPING HUMAN RESOURCE)مبهندس تنمية املوارد البشرية بعد نشره لكتاب 

Human Ressource(إدارة املوارد البشرية: من فروع ثالث هيتتشكلبني فيه أن وظائف املوارد البشرية 

Managment( تنمية املوارد البشرية ،)Human Ressource Development ( وبيئة املوارد البشرية)Human

Ressource Environ (وحدد مضامينها يف جدول على النحو:

. 89صمرجع سبق ذكره،،يرقيحسني)1(
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موارد البشرية في المنظمةالفروع الرئيسية الثالث لوظائف ال):01-09(جدول رقم 

البشريةالمواردتنميةالبشريةالمواردإدارةالبشريةالمواردبيئةتحسين 

Job)الوظيفيثراءاإل-

enrichment)

(job enlgment)الوظيفيالتوسع-

التنظيميطويرالت-
(organiational development)

(recruitment)التعيني-

(selection)االختيار-

(Placement)التوظيف-

)evaluation(ميالتقي-

(Comensation)التعويض-

العاملةالقوىختطيط-
(work force planning)

(Training)التدريب-

(Education)التعلم-

(Development)التطوير-

Source: Leonard Nadler, Garland D.Wiggs, Managing Human Resource Development, Jossey-Bass, San
Francisco, 1986, P.4.

أعطى أمهية قصوى للمورد البشري يف املؤسسات، تبدأ باالختيار " نادلر"أن )01- 09(يتضح من اجلدول
مث العمل على تدريبهم وحثهم على التعلم وأخريا تطويرهم بصفة مستمرة ،اقهم بالوظيفةواحلالسليم للموارد البشرية 

.، بغية جعل هذه املوارد تثري وظائفها وتستقر فيها وبالتايل حتقق الفعالية املطلوبةعلى حتسني بيئتهموالعمل الدائم 
:وقد تعددت تعاريف تنمية املوارد البشرية نذكر منها

اتنمية املوارد البشرية تعرف  :على أ

واهلادفة إىل إجياد قوة عمل تلك العملية املتكاملة املخططة موضوعيا والقائمة على معلومات صحيحة " -
اليب األداء املطلوب حمددة، املتفهمة لظروف وقواعد وأسؤسساتمتناسبة مع متطلبات العمل يف م

القادرة على تطبيق تلك القواعد واألساليب والراغبة يف أداء األعمال باستخدام ما لديها من ، وإمكانياته
) 1(."قدرات ومهارات

ا معارف وسلوكياتعمل خمطط يتكون من جممو " - عة برامج مصممة من أجل تعليم املوارد البشرية وإكسا
)2(".املؤسسةبالتايل التأقلم والتعايش مع أي مستجدات يف البيئة تؤثر يف نشاط ومهارات جديدة يف املستقبل، 

يف العمل مبا يساهم وتغيري كل من سلوك واجتاهات الفردعملية تعزيز وتدعيم فعالية الفرد احلالية واملستقبلية" -
اليت تستلزم تعديل كل من اإلدراك واملهارات حسب املسار هداف املرجوة من عملية التنمية،يف حتقيق األ

) 3(".الوظيفي

.197، صمرجع سبق ذكرهمدحت حممد أبو النصر، )   1)
.84ص، مرجع سبق ذكرهبن عنرت عبد الرمحان، )2(
.78- 77ص،-، صمرجع سبق ذكرهحممد مسري  أمحد، )3(
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حت ضرورة ــــــوم أصبـــــــؤسسات اليــــــول أن تنمية املوارد البشرية يف املــــــوعليه ومن التعاريف السابقة ميكن الق
ملحة، فرضتها احلاجة إىل التكيف والتغريات احلاصلة يف مجيع اجلوانب االقتصادية، االجتماعية، السياسة 

)1(:فيما يليأهم أسباب هذه احلاجة ميكن إبراز والتكنولوجية، كما 

؛اجلدد وتعريفهم بشىت أنواع النشاطات والوظائفوظفنيتوجيه امل-
؛األداء املتوقع من املوظفنيتعليم وإرشاد كيفية ونوعية -
مبا يطابق معايري األداء احملددة هلم، بطريقة هم،أداءمستوى ورفع وارد البشريةحتسني مهارات وزيادة قدرات امل-

؛جتعلهم حيسون بأن املؤسسة بيتهم الثاين
التغريات التكنولوجية واملعلوماتية حتضريهم ملواجهة كافة و ستقبلية الية واملــــــاحلهمراد لوظائفـــــــيئة األف-

م و ،والتسويقية ؛دائهمأاليت تؤثر على خدما
منها عوملة اليد العاملة وانتشار ، يف جماالت عدةاحمليط اخلارجيفرضها ييئة األفراد ملواجهة التحديات اليت -

؛زايا والنوعيات املختلفةاملساحات التنافسية بني السلع واخلدمات املنتجة وذات املواصفات واألحجام وامل
ا وظهور وظائف ذات نوعيات خاصة ومعقدة أو الوظائف - ا ومهارا زيادة تعقد الوظائف من حيث مكونا

.املفتوحة
كما تعود أهم أسباب احلاجة إىل تنمية املوارد البشرية سيما يف الدول النامية إىل التحديات البيئية الداخلية على 

)2(:اليت حتول دون حتقيق املؤسسة ألهدافها ومنهاظفني السلبية، و رأسها اجتاهات امل

م؛وظفنيشعور امل- بقلة املعلومات هلم يف بيئة العمل والالزمة لتنمية مهارا
الشعور املتزايد بعدم األمان الوظيفي الناتج عن نقص املهارات بسبب استخدام تكنولوجيا املعلومات؛-
م بشكل كامل وفعال؛موظفنياالعتقاد املتزايد لل- بعدم استغالل وتوظيف قدرا
وعدم ارتباط األداء املتميز باحلوافز املكافئة؛تطبيق معايري تقييم األداء بعدم وضوح وعدالة وظفنيشعور امل-
يف املشاركة يف تقدمي اقرتاحات واختاذ قرارات خاصة بعملهم؛وظفنياملرغبة -
م الطلب األجنيب املتزايد على العمالة ا- ملتخصصة من قبل املؤسسات الدولية وتقدميها إغراءات كبرية الستقطا

.حنو اخلارج
)3(:باإلضافة إىل األسباب التالية

مواكبة التحول احلاصل يف انتقال الوظائف من قطاع الصناعة إىل قطاع اخلدمات؛-
اجلدد وتعريفهم بشىت أنواع النشاطات والوظائف املعطاة هلم؛وظفني توجيه امل-
لتبوئ وظائف مستقبلية، أو حتضريهم ملواجهة كافة التغيريات التكنولوجية واملعلوماتية والتسويقية؛وظفنيامليئة -

.238- 237ص،- ص، مرجع سبق ذكره، إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي،براهيم بلوطإحسن (1)
يد،قدي)  2( .6، صمرجع سبق ذكرهعبد ا
.336، ص2011، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طإدارة الموارد البشريةزاهد حممد ديري،  ) 3(
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ملواجهة التحديات اليت تفرضها البيئة اخلارجية للمؤسسة يف جماالت عدة، منها عوملة اليد العاملة املوظفنييئة -
ا مب،وانتشار املساحات التنافسية بني السلع واخلدمات ذات املواصفات واألحجام واملزايا والنوعيات املختلفة

.تتطلبه من تصاميم وجتهيزات وتركيبات متنوعة
املوارد البشريةسبق أن تنمية املوارد البشرية هي عملية دائمة ومستمرة تستهدف تطوير معارف ميكن القول مما

دف التحتسني و  م،  م وتغيري معتقدا م، مبا يضمن تعديل اجتاها ات البيئية ر ـــــكيف مع التطورات والتغيــــــسلوكيا
م على التعامل مع الداخلية واخلارجية،  هذا يؤدي إىل خلق نوع من ؛خمتلف الظروف واملستجداتمن مث رفع قدرا

.املؤسسةدوافع وأهداف و وبني توجهاتيةر وارد البشالتوازن بني توجهات، معتقدات، ميوالت، دوافع وأهداف امل

خصائص تنمية الموارد البشرية:ثالثا

:النقاط التاليةميكن ترمجتها يف مبجموعة من اخلصائص وظيفة تنمية املوارد البشريةتتصف

يف احلاضـر املؤسسات علـى اختالفهـاعملية اسرتاتيجية تعمل على تشكيل بنية من املهارات البشرية اليت حتتاجها -
واملستقبل؛

؛املؤسسةعملية خمططة، مقصودة وضرورية للتغيري والتطوير البشري حنو األفضل ومبا خيدم أهداف -
ؤسسـةاملواقـعبـنيالفجـوةتقليـلإىلدفـ،متفاعلـةناميكيـةديككائنـاتؤسسـاتاملباسـتمرارمسـتمرنشـاط-

بالتـايل،تغـرياتمـنرزهـــتفومـااحمليطـةالبيئـةومـا جيـب أن تكـون عليـه، يف حـدود وضـمن قيـوداحلاليـةـابإمكانيا
وتقليـلفـرصمـنهلـاحا يتـمـاكـلاسـتغاللو ضـرورة تطـوير نقـاط القـوة لـديها ومعاجلـة نقـاط الضـعف مـن جهـة

؛من جهة ثانيةديداتخماطر و منيواجههاماعلىترتتباليتاآلثار
األداءمبسـتوىاءـــــــاالرتقعلـىيركـزذيــــــالالبشـرية،املـواردتسيريلنظامالفرعيةاألنظمةجمموعةضمنفرعينظام-

؛ؤسسةاملداخلاألخرىالفرعيةاألنظمةمعيتكاملمباالبشري،
ممقـدر زيـادةضـمان، يعمـل علـىـاالتحـاقهممـنبدايـةؤسسـةباملوظفنياملـمجيـعليشـملميتـدشـامالانشـاط-

.الوظيفيملستقبلهمالسليمالتخطيطعلىممساعداذكاملتميز،األداءعلى
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مفهوم أما عمر وصفي عقيلي فريى أن تنمية املوارد البشرية يف املؤسسات املعاصرة ختتلف خصائصها، العتبار أن 
التنمية من وجهة نظر حديثة جيب أن تتصف خباصيتني أساسيتني من خالهلما تكون اخلصائص األخرى واضحة 

)1(:مها

استراتيجيةعمليةالبشريةالمواردتنمية:
ا علىالبشريةاملواردتنميةإىلينظر تعملمتكاملة،أجزاءمنمكونفرعينظامشكلتأخذاسرتاتيجيةعمليةأ

جمموعةمنالبشريةاملواردتنميةاسرتاتيجيةتتكونحيث ،املؤسسةاسرتاتيجيةهيأكربواسرتاتيجيةنظامضمن
منكلمستوىوحتسنيتطويرإىلوتسعىدفاليت،اخلاصة باملورد البشرياملستمرةالتنميةبرامجمنخمططة
وظيفيةمكاسبحتقيقعلىاجلميعمساعدةأجلمنمستمر،بشكلجديدكلوتعليمهاملؤسسةيفيعمل

حتتاجهااليتالبشريةاملهاراتمنحتتيةبنيةتشكيلإىلاالسرتاتيجيةهذهتسعىكما جيد،وظيفيومستقبل
ذلككالرضا،حتقيقو باستمرارالتنظيميةالفعاليةو كفاءةاللرفعواملستقبل،احلاضريفات على اختالفهااملؤسس
حيثوالبعيد،القصرياملدىيفاملؤسسةنشاطعلىأثرهاوينعكسالبيئةيفحتدثاليتالتغرياتمعوالتكيفالتأقلم
والتعايشالحتوائهاواملتنوعةاجلديدةراتاعارف واملهاملالبشريةمواردهاوإكسابتعليمإىلالتغرياتهذهحتتاج
الضغوطختفيفعلىكبريحدإىلتساعداملوارد البشريةتنمية ختلقهااليتاجلديدةاملهاراتو املعارففهذهمعها،

. البشريةاملواردعلىالتغيرياتتشكلهااليت

مستمرةتعلمعمليةالبشريةالمواردتنمية:
دفمنتظمةوعمليةكاسرتاتيجيةالبشريةاملواردتنميةإن وسلوكياتواجتاهاتومهاراتمعارفبناءإىل، 

ئةــــــالبيراتــــــتغيعـــــــموالتكيفليـــــــواملستقباحلايلوضعهاوحتسنيويرــــــتطأجلمنالبشرية،واردــــــامللدى
واملستقبليةاحلاليةاهلاــــــأعموخصائصجهةمنالبشريةاملواردخصائصبنيواملواءمةاملطابقةإلحداث،يناميكيةالد
ا عملية تعلم مستمرة استمرار احلياة الوظيفية ، بالتايل من أهم ثانيةجهةمن خصائص تنمية املوارد البشرية هي كو
.باملؤسسة مهما كان نوعها ونشاطهامورد البشريلل

.438- 437ص، –، ص مرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، )  1(
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أهداف تنمية الموارد البشرية: المطلب الثاني

ا البشرية من خالل العمل املستمومــــاليؤسسات ـــــامللــــــمتع ار ـــــها واالستثمـــــر على تنميتــــــعلى النهوض بطاقا
املورد البشري و املؤسسةمها إىل حتقيق مجلة من األهداف، ميكن عرضها على مستوينيحيث تسعى يف ذلك،فيها

:فيها على النحو

على مستوى المؤسسةاألهداف:أوال

ى اختالفها على تنمية موارد البشرية ساعية بذلك إل حتقيق جمموعة من األهداف، نبــــــرزها يف تعمل املؤسسات عل
)1(:النقاط التالية

االت سيما - تعترب تنمية املوارد البشرية صفة املؤسسات احلديثة اليت حترص على مواكبة كل تغيري يف كل  ا
وقادرة على استيعاب التغيري لن تستطيع املؤسسة حتقيق أهدافها؛التكنولوجية منها، فمن دون قوة بشرية مطورة 

ا - الرفع من كفاءة وفعالية األداء الكلي للمؤسسة نتيجة لتحسن أداء مواردها البشرية وهذا يعود إىل تنمية مهارا
ومعارفها الوظيفية؛

حتسني معارف ومهارات العمل يف كل مستويات املؤسسة؛-
يف املؤسسة؛وظفنيواالتصاالت بني املتنمية مناخ مناسب للنمو-
من عملية التنمية؛املؤسسةداخل وظفون ختفيض احلوادث وإصابات العمل، نتيجة للخربة اليت يكتسبها امل-
.وتشكيلها لبنية من املهارات البشرية اليت حتتاجها يف احلاضر واملستقبلؤسسةاكتساب امل-
عملية اسرتاتيجية تستفيد املؤسسة من عوائدها الضخمة على املدى عملية االستثمار يف تنمية املوارد البشرية-

الطويل؛
تكييف املوارد البشرية مع املتغريات اليت تدخلها املؤسسة إىل أعماهلا يف املستقبل والتعايش معها بدال من -

)2(مقاومتها وعرقلتها وإفشاهلا؛

ومبا يوفر االستقرار الوظيفي هلا على ملشاريعها املختلفةنتاج املؤسسة استقرار يف دوران العمل مبا يضمن متابعة إ-
)3(مدى طويل؛

، عمان، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، –مدخل استراتيجي–الموارد البشرية اإلستراتيجية إدارة مؤيد سعيد السامل، عادل حرحوش صاحل، )  1(
.بتصرف. 133- 132ص، -، ص2006، 2ط

.440، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، )2(
.85، صمرجع سبق ذكرهبن عنرت عبد الرمحان، )  3(
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آالت، معدات ( نتيجة للتغري أو اهلدر فـــي موارد معينةاملؤسسةاالقتصاد يف النفقات اليت ميكن أن تتكبدها -
)1(...).موادو 

مورد البشري بالمؤسسةعلى مستوى الاألهداف:ثانيا

)2(:املوارد البشرية على مستوى الفرد فيما يليتتمثل أهداف تنمية 

معلومات ومعارف وظيفية متخصصة تتعلق بأعماهلم وأساليب األداء األمثل فيها؛ورد البشريإكساب امل-
ا امل- ؛ورد البشريصقل املهارات والقدرات اليت يتمتع 
فعال؛وارد البشريةتعديل السلوك وتطوير أساليب األداء اليت تصدر عن امل-
موارد البشريةتوسيع معرفة امل- م ورفع قدرا عن طريق التشجيع املستمر على تعلم واستخدام ،وصقل مهارا

األساليب احلديثة لتتفق مع طموحهم الشخصي؛
والطويل؛القصرياألجلنييفالوظيفيملستقبلهمالسليمالتخطيطعلىوارد البشريةاملمساعدة-
اليت تساعدهم على باملهارات والقدرات همعن طريق مد،وتوفري الدوافع الذاتية للعملوارد البشريةحتفيز امل-

)3(.وتؤهلهم لالرتقاء واستالم وظائف علياالقيام مبهامهم

)4(:باإلضافة إىل مجلة األهداف التالية

م يف حل املشكالت اليت وارد البشريةتساعد امل- على اختاذ القرارات األحسن، كما تزيد من قابليتهم ومهارا
تواجههم يف بيئة العمل؛

؛ملؤسسةيف التغلب على حاالت القلق والتوتر واالغرتاب والصراع داخل اوارد البشريةتساعد امل-
م القيادية واالتصاالت واالجتاهاتمن اكتساب معارف ومعلومات عن كيفية حتسني مهاراوارد البشريةمتكن امل-

؛اإلجيابية لديهم
تعمق اإلحساس بالرضا الوظيفي واإلجناز؛-
؛واإلخالص هلاؤسسة وزيادة رغبتهم يف خدمة امللثبات يف حياة العاملني الوظيفيةاالستمرار وا-
الذي مبوجبه يتعلم املورد البشري كيف ، )SYSTEM OF THINKING(تعليم املوارد البشرية نظام التفكري -

ايفكر يف  وإجياد العالقة القائمة بينها وفهمها األمور واملسائل بشكل صحيح، عن طريق دراسة وحتليل مكونا

.85صنفسه، املرجع )1(
-224ص، - ، ص2010، ، عماندار اليازوري للنشر والتوزيعالوظائف االستراتيجية في إدارة الموارد البشرية،اوي، عباس حسني جواد، جنم عبد اهللا العز )2(

. ، بتصرف225
85، صمرجع سبق ذكرهبن عنرت عبد الرمحان، (3)

.134-133ص، - ، صمرجع سبق ذكره، -مدخل استراتيجي–إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية مؤيد سعيد السامل، عادل حرحوش صاحل، )   4(
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بشكل صحيح ليصل إىل استنتاجات حلوهلا، باإلضافة إىل تعليمه كيف يستخدم قدراته يف عملية اإلبداع 
) 1(.وخلق أشياء جديدة

اليت أصبحت ، املؤسسات املعاصرةيفليه فهذه األهداف تربز األمهية القصوى لوظيفة تنمية املوارد البشريةوع
هذا يعد يف الدول املتقدمة أو النامية، سواءاليومالعنوان الرئيسي للقضايا املعاصرة اليت تشغل بال مسريي املؤسسات 

جمال اإلبداع التكنولوجي خاصة يف جمال الربجميات واإللكرتونيات وثورة انعكاسا حتميا للتغريات اهلائلة والتطورات يف 
.االتصاالت واملعلوماتية اليت أدخلت العامل كله يف ما يسمى بشباك العوملة

مسؤوليات تنمية الموارد البشريةمداخل و : المطلب الثالث

اليت تبنت التوجه ؤسسات املعاصرةا يف املتعد وظيفة تنمية املوارد البشرية من أكثر الوظائف أمهية وتعقيد
فيما يلي يتم مسؤوليات هذه التنمية، مداخل و الرتكيز يف حتديد لزمهاأاالسرتاتيجي يف تنمية رأس ماهلا البشري، هذا 

امتقدمي :داخل تنمية املوارد البشرية ومسؤوليا

مداخل تنمية الموارد البشرية: أوال

ا التنموية للموارد البشرية ال جيب أن تركز فقط على م ا لديها من ــــإن املؤسسات اليوم يف رمسها السرتاتيجيا
موارد بشرية؛ بل ال بد من خلق اسرتاتيجية وقائية متكنها من إجناح عملية التنمية الفعلية ملا لديها من طاقات بشرية، 

وظيفة تنمية املوارد البشرية تبدأ من االستقطاب واالختيار األمثل للموارد تتمثل يف تبين بعض املداخل اليت جتعل
:)01-10(لهذه املداخل من خالل اجلدو بانتهاء مسارها الوظيفي، نربزالبشرية واليت سيتم توظيفها وتنتهي

.448، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، )1(
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مداخل تنمية الموارد البشرية): 01-10(جدول رقم 

الشرحالمضمونالمدخل

سلسلة مدخل 
املهارات واملعرفة

ختطيط املهارات

واملعرفة

.تقدير احتياجات املؤسسة من املهارات واملعرفة املستقبلية-
مقارنة االحتياجات املستقبلية للمؤسسة مبا تتوفر عليه من -

.مهارات ومعرفة
.حتديد الفجوة بينهما مث العمل على تقليصها وتضييقها-

احلصول على املهارات 
واملعرفة

التوظيف اخلارجي من خالل الدخول يف معادلة سوق العمل-
التوظيف الداخلي من خالل االنتقال بني الوظائف أو -

.الرتقية

تنمية املهارات واملعرفة

.الوظيفة التدريبية-
.التعلم التنظيمي-
.الوظيفة التطويرية-
.الوظيفياإلبداع-

مدخل تصميم العمل

العمل عالقة تصميم 
واألداء التنظيمي

.توفري معلومات كاملة عن الوظائف ومتطلبات األداء-
.إعطاء تصميم للعمل والوظائف يعكس متطلبات األداء-
حتديد احتياجات العمل من املهارات من خالل التحليل -

ستقطاب على كيفية يتوقف جناح عملية اال(املعمق للوظائف 
ه من املهارات والتحديد اجليد ملتطلباتتصميم العمل

) واملعارف
ستخدام األمثل للموارد اال

البشرية
.التخطيط اجليد للمسار الوظيفي-
.وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب-

.بتصرف272إىل 243ص، -ص،2002، ، اإلسكندريةالدار اجلامعيةمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية،، حممدراوية حسن: صدرلما

وإن اختلفا يف مدخل تصميم العملو سلسلة املهارات واملعرفةكل من مدخل أن) 01-10(اجلدول من نالحظ 
األساليب واملضامني واملنطلقات إال أن لكليهما فكرة مفادها أن جناح املؤسسة يف تنمية ما متتلكه من طاقات بشرية 
ا من موارد بشرية وكذا متطلبات العمل  ومهارات ومعارف؛ إمنا هو امتداد ملدى جناحها يف التخطيط اجليد الحتياجا

ما متلكه من طاقات ( اجليد والواقعي للعمل، هذا ميكنها من الكشف عن الفجوة واليت تأتيها فقط من التصميم 
وبالتايل إمكانية سدها باستقطاب وتعيني  أكفاء ووضعهم يف مناصب مناسبة هلم، هذا ) بشرية وما حتتاجه منها
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ا وزيادة معار  ذه الكفاءات والعمل على صقل مهارا فها من خالل تبين يسهل على املؤسسة فيما بعد االعتناء 
.اسرتاتيجيات فاعلة لتنمية ما لديها من طاقات بشرية

مسؤوليات تنمية الموارد البشرية: ثانيا

)1(:تعتمد مسؤوليات تنمية املوارد البشرية على أربع مستويات رئيسية هي

:المسؤوليات على مستوى اإلدارة العليا-أ

فإن بالتايل، البشرية يف املؤسسةتنمية املواردؤولية تكوين وتوصيل رؤية مستقبلية واضحة عن مفهوم ـــــتتحمل مس
: ظمــــــراجعة النــــــ، فعليها مهاــــــــري لديـــــورد البشـــــــكانيات املــــيف إماأو تقدمامو ــــأخذه ينتج عنه نـــــرف تــــــكل تص

توفري املوارد املالية مع كل املؤسسة، سياسات املوارد البشرية، خلق البيئة املناسبة اليت ميكن أن ينجح ويزدهر فيها، ــــــــهي
.الالزمة وااللتزام بتطبيق خطة العمل من قبل اإلدارات واألقسام املختلفة ومتابعة القيم واإلجراءات

:المسؤوليات على مستوى اإلدارة اإلشرافية-ب

تمتعالأيضا بكفاءة وفعالية، اوظائفهاملوارد البشرية املسؤوليات األساسية لضمان تأدية اإلدارة اإلشرافيةتتحمل 
تم باوطاقاا بفرص تعلم مستمرة لتنمية قدرا :ـالكامنة، هذه املسؤولية سواء منفردة أو مبساعدة جهة متخصصة 

وظيفته أداء يتمكن منلكي ورد البشريواالجتاهات اليت حيتاجها املتشجيع وتدعيم اكتساب املهارات، املعرفة -
.بشكل جيد

.ومراجعة وتقييم النتائجايف تنمية مهاراوارد البشريةتقييم األداء ملساعدة املمن خاللمراجعة أهداف العمل -
مالحظة السلوك الفعلي واألقدر على  ، فهو األقرب إىلوارد البشريةويعد املدير املباشر أهم عناصر عملية تنمية امل

حتدد حيث ،نمويةألقدر على حتديد احتياجاته التابالتايل فهو ومشكالته، ورد البشريات امليكشف إمكان
ا املدير املباشر لعملية التنمية على النحو التايل ) 2(:املسؤوليات األساسية اليت يقوم 

؛وإسناد املهام لهورد البشرياملشاركة يف اختيار امل-
؛متابعة األداء الفعلي وتقييم مستواه وبالتايل إعطاء التوجيه واملساعدة الالزمة للتغلب على مشكالت األداء-
مورد البشري؛الكشف عن االحتياجات التدريبية لل-
؛التدريب أثناء العمل-
.السليمةاستخدام نظام الثواب والعقاب لتوجيه السلوك الفعلي يف االجتاهات -

.79، صمرجع سبق ذكرهحممد مسري  أمحد، (1)
.129ص،مرجع سبق ذكرهإدارة الموارد البشرية االستراتيجية،علي السلمي، )2(
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:المسؤوليات على مستوى الجهات المختصة-ج

أو من خالل مراكز سواء من خالل وظيفة متخصصة يف تنمية املوارد البشرية داخل املؤسسة كإدارة املوارد البشرية
.داخل أو خارج املؤسسةنمية املوارد البشريةلت

:مورد البشريالمسؤوليات على مستوى ال-د

أن يثري معارفه وينميها من خالل ما يسمى بالتنمية الذاتية؛ أي حيمل على عاتقه ورد البشري املال بد على
.الوظيفيمبستواه العملي للتمكن من إشباع احتياجات وظيفته احلالية واملستقبلية يف إطار مساره مسؤولية النهوض

ا، ال بد أن يكون يف تنمية مواردها البشرية مبا ينعكؤسسةوعليه حىت تنجح امل س إجيابا على أهدافها وتوجها
هناك تكامل وتناسق بني القائمني واملسئولني على هذه التنمية، بداية باإلدارة العليا فاإلشرافية فاجلهات املختصة يف 

لى تنمية الذي يعمل عورد البشريداخل وخارج املؤسسة وأخريا أهم حلقة يف دائرة التنمية وهو املنمويةالعمليات الت
.من أداء جيد لدوره داخل املؤسسةذاته يف رفع مهاراته مبا يض

التغيرات البيئية وعالقتها بضرورة تنمية الموارد البشريةأهم:المطلب الرابع

؛ إمنا فرضته مجلة التحديات اليت تفرض نفسها د البشرية من طرف املؤسسات اليومإن االهتمام الواسع بتنمية املوار 
يعد املورد البشري أكثر العناصر والتكيف معها، حيث على بيئة العمل فتضطر املؤسسة إلحداث تغريات ملواكبتها 

أين تقوم إدارة املوارد البشرية بتبين سياسات وممارسات جديدة أو بإجراء تعديالت على ؛تأثرا وأشدهم تأثريا
مبا يضمن التكيف واالنسجام والتالؤم مع التحديات املفروضة ولعل أكثر ،السياسات واإلجراءات والوظائف القائمة

.الوظائف تأثرا هي وظيفة تنمية املوارد البشرية

تنمية الموارد البشريةالعولمة وأثرها على: أوال

دف حتقيق غايات  إن العوملة منط سياسي اقتصادي ثقايف لنموذج غريب متطور، خرج بتجربته عن حدود العامل 
االت املختلفة حىت حيث يتطلب ، ...فرضها التطور املعاصر، ا يف ا التعامل معها بنجاح بناء الذات واالرتقاء 

)1(.يكون التعامل معها إجيابيا

رفع احلواجز بأبعادها الزمانية، املكانية، الثقافية، االجتماعية وحىت هي العوملة عموماوعليه ميكن القول أن
.ةالتكنولوجيا والعمال، اخلدمات، السلع،سواق املالأهي عوملة فداري إمن منظور أما ، السياسة بني دول العامل

.151ص،مرجع سبق ذكرهغريب وآخرون، يعل)1(
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غري املسبوق واملتزايد لألسواق العاملية، تواجه حتديات كبرية هلا حيث أصبحت املؤسسات يف ظل هذا االنفتاح 
ا املوجهة لألسواق العاملية ا على نشاط املؤسسة وأداءها التنافسي، فأصبحت مطالبة برفع جودة خمرجا .تأثريا

ا إىل الوقوف جمربة على تنمية مواردها البشرية وإعطائها الصبغة العاملية، لتصل مبخر املؤسساتفقد أصبحت  جا
ن ــــــــــــدود املفروضة بيــــــــادرة على حمو احلــــــــعند مستوى حتقيق متطلبات العوملة؛ إذ تزود العامل مبوارد بشرية مؤهلة وق

هذا لن يتأتى إال إذا أحسنت تنمية مواردها البشرية وأجادت االختيار السليم السرتاتيجيات التنمية لديها يف الدول،
. إطار العوملة وقيودها

تزايد هو زيادة االهتمام بنظم تسيري املوارد البشرية، إىل أهم العوامل اليت تدفع باملؤسسات احمللية أو الدولية فمن
الرئيسي الذي يدعو املؤسسات اهلادفة للدخول إىل األسواق العاملية هو السببف،وحترير األسواقملةالعو االجتاه حنو 

)1(.مة السوق احملليئمة  ملالمإىل تطوير اسرتاتيجيات املوارد البشرية  كون هذه األخرية كانت مص

م لتتواءم وكاستجابة لتحديات العوملة ال بد على املؤسسات أن تعمل على تنمية  مواردها البشرية والرفع من مهارا
:ومتطلبات العوملة ومن أهم املهارات اليت جيب أن يكتسبها املورد البشري يف هذه احلالة هي

تدريب املورد البشري باملؤسسة على لغة الدولة اليت يتعاملون مع أفرادها يف املؤسسات املتعددة اجلنسيات؛ إذ -
يف جناح الفرد يف بيئة العمل الدولية؛تعد اللغة عامال أساسيا 

وترمجة كل ما يتعلق باملوارد البشرية إىل أكثر من لغة حىت يفهمها األفراد اتباع أسلوب االتصال متعدد اللغات-
من الدول املختلفة؛

ثقافة تنمية املوارد البشرية املكلفني بأداء واجبات ومهام يف دول أخرى وتدريبهم على فهم وكيفية التعامل مع-
ا، تقاليدها، قيمها وقوانينها السائدة، ألن االعتبارات الثقافية من أكثر  هذه الدول؛ أي فهم واحرتام عادا

األمور اليت حتدد مدى جناح األعمال يف بيئة العمل الدولية؛
رق العمل، سيما تنمية مهارات املوارد البشرية على فنيات وتقنيات االتصال الفعال، بناء االسرتاتيجيات وبناء ف-

فرق العمل املتكونة من جنسيات وثقافات خمتلفة؛
اكتساب مهارات حل الصراعات اليت قد تنشأ من اخللفيات املختلفة ألعضاء فريق العمل متعددو اجلنسيات؛-
ح تنمية مهارات مديري املوارد البشرية لفهم أساليب وممارسات إدارة املوارد البشرية للدول املختلفة، مبا يسم-

ا احلالية، لتتماشى وتتوافق مع الثقافات، اللغات واجلنسيات املختلفة .بتعديل ممارسا
وعليه فإن العوملة بقيودها وأبعادها تضطر إدارة املوارد البشرية املعاصرة باعتبارها شريكا يف بناء االسرتاتيجية العامة 

ا ا؛وكفللمؤسسة إىل تنمية مواردها البشرية والرفع من مهارا ا ملتطلبات العوملةاءا .مبا يضمن مواكبة ومالئمة ممارسا

يد،قدي) 1( .7، صمرجع سبق ذكرهعبد ا
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التنوع في مزيج القوى العاملة: ثانيا

اليت ختتلف يف عناصرها من حيث جوانبها يفة خمتلفة من املوارد البشرية تولاملعاصرة اليوممتتلك املؤسسات
ي آن واحد ـــ، كما انتشرت ظاهرة العمل والدراسة ف)والتقاليدالسن، اجلنس، املستوى الثقايف، العادات (الدميغرافية 

االت بالنسبة للمرأة، هذه االختالفات  بالنسبة لصغار السن، أيضا االخرتاق غري املسبوق لعامل الشغل ويف شىت ا
ار ـــــاصة صغـــــخاملعارف واخلربات اليت تتطلب املزيد من الصقل والتثمني، و إمنا تعين االختالف يف مستوى املهارات 

.هذا يكون من خالل وضع برامج فعالة لتنمية هذا املزيج من القوى العاملة غري املتجانسن اجلدد، ــــن واملوظفيــــــالس

ا، كما أن املؤسسات اليوم حىت ترقى إىل مستوى حتق اتنافسيااليت تضمن حتقيق مركز يق اجلودة العالية يف خمرجا
البقاء واالستمرار، سيما أن عامل النجاح األول للمؤسسة هو الزبون ووالءه، كان لزاما عليها التنويع يساعدها على

مقدم (يف مهارات مواردها البشرية وخلق مهارات جديدة خاصة املهارات الفنية وفنيات التعامل واملرتبطة بالعالقة 
). مستفيد/خدمة

امل البناء ـــن التعـــــنهم ملتمكي،رفنيــــــلتقدمي برامج تنموية خاصة للمشن تنوع القوى العاملة يضطر املؤسسات إ
التقليص يف حجم فجوة عدم التجانس يف القوى العاملة، حيث يساعد هذا النوع من الربامج مع التنوع، بغية

)1(:التنموية تنمية املوارد البشرية على

حتسني مهارات العالقات املتداخلة؛-
االختالفات الثقافية وتقدير مدى أمهية تأثريها؛فهم -
ختفيض الضغوط والتوتر؛-
تعليم املورد البشري قيم وأخالقيات العمل؛-
حتسني املهارات الفنية؛-
.مساعدة املورد البشري على التكيف مع الثقافة التنظيمية-

االتجاه إلى الالمركزية:ثالثا

تطلبت ظروف املنافسة والرتكيز على متطلبات اجلودة وضرورة السرعة يف االستجابة الحتياجات العمالء، مزيدا من 
مشاركة املوارد البشرية باملؤسسة خاصة يف املستويات اإلدارية األدىن يف اختاذ القرارات، لذلك ال بد من تنمية بعض 

ا مهارات التفاوض واإلدارة باملشاركة ومتكني املورد : ت اإلدارية مثلاملهارات اخلاصة للموارد البشرية يف املستويا إكسا
)2(.البشري وتدريبه على ممارسة عملية اختاذ القرارات

.19ص،مرجع سبق ذكرهمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية،، حممدراوية حسن)  1(
. 16، صاملرجع نفسه)   2)
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إعادة هندسة العمليات: رابعا

التغيريية أحد التقنيات أو األساليب اليت هلا األثر البالغ يف إجناح العملية (Reengineering)إعادة اهلندسة تعترب
ا لنشاطممارستهااتمن خالل إحداث تغيري جذري يف املؤسسة وعلى كيفيوإعادة ترتيب األعمال،باملؤسسة ا

دف حتسني األداء ية وأحسن العمليات اليت تدفع باملؤسسة حنو أحسن مردودو ذلك على كل املستويات، املختلفة 
السوق يف ظل يف هامة بالتايل ضمان مكانةو التنافسية للمؤسسةدف الرفع من القدرات ،املتاحةواردمللاستغالل

)1(.األوضاع البيئية الراهنة اليت تتميز بالتعقيد والتغري السريعإطار ويف قانون تناقص األرباح

الرتكيز عل العميل، هيكل تنظيمي موجه باإلنتاج وأخريا اعتبار : وتتضمن إعادة اهلندسة ثالث خصائص هي
ا مل تكن موجودة أساسا . املؤسسة مولودة حديثا أي وكأ

امج الرتكيز على تنميتهم ووضع بر من، لذلك ال بدذه العمليةا كبريار تتأثر املوارد البشرية يف املؤسسة تأثحيث 
ا  برامج تنمية مهارات حل الصراعات والضغوط أيضا معىن وسبب التغيري، وارد البشريتفهم املأنتدريبية من شأ

مهارات التعامل مع التكنولوجيات اجلديدة أو ممارسات جديدة ناجتة عن إىل باإلضافة أثناء التغيري، ون هلا اليت يتعرض
)2(.إعادة اهلندسة

ي مزيج القوى ــــوع فــــــــيف ظل هذه املؤثرات من عوملة، تنعلى اختالفها اصرة ـــــــأن املؤسسات املعوعليه ميكن القول 
ا وغريها من التغيـــــتصغري وإعالالعاملة، التوجه إىل الالمركزية، التوجه إىل  كثرية ـــــــرات البيئية الــــــادة هندسة عمليا

دف تنمية واردها البشريةملؤسسة أن تعمل على تقدمي برامج التعليم والتعلم املستمر ملالديناميكية املستمرة، تضطر او 
م ومعارفه .موصقل مهارا

امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات ، دور إعادة الهندسة كأسلوب للتغيير التنظيمي في ظل األوضاع البيئية الراهنةغول فرحات،  )1(
.9ص، 2011/ 19/05- 18احلديثة، دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، 

.18، صمرجع سبق ذكره،مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، حممدراوية حسن)  2(
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الجامعيةبالمؤسسة تنمية الموارد البشريةفي التوجه االستراتيجي: ثالثالمبحث ال

يف مجيع لديها نظرا للتحديات اليت تعيشها اجلامعة واملؤسسات املعاصرة على اختالفها، اليت شكلت ضغوطا 
ا ويف كل أوجه نشاطها، نتيجة تواجدها يف ديناميكية بيئية متسارعة ومستمرة، فإن وظيفة تنمية املوارد  مناحي ممارسا

ا، مبا يضمن التكيف البشرية فيها جيب أن حتمل بعدا وعمقا اسرتاتيجيا  ا وحتديد اجتاها ميكنها من رسم اسرتاتيجيا
.والبيئة احمليطة، هذا جعل لوظيفة تنمية املوارد البشرية اجتاهات حديثة تعكس هذا التوجه االسرتاتيجي

والمبادئ العامة للتعليم الجامعي الفعالماهية الجامعة: المطلب األول

ا متثل مصدرا من املصادر الرئيسية لالستثمار تعد اجلامعات رمزا لتقدم  تمعات ورقيها ووسيلة لتنميتها، كو ا
اليت من وتتميز جبملة من املبادئ، تتعدد وختتلف وظائفها ومهامها ي والفكرياألمثل فيما يسمى برأس املال البشر 

ا جعل التعليم اجلامعي أكثر فعالية .شأ

الجامعةماهية: أوال

ماء التنظيم الرتبوي أنه ال يوجد تعريف قائم بذاته ملفهوم اجلامعة، حيث أن كل جمتمع ينشئ جامعته يرى عل
وحيدد هلا أهدافها بناء على ما متليه عليه مشاكله وتطلعاته وكذا توجهه السياسي واالقتصادي واالجتماعي، حيث 

هــــــذه االستقاللية ال إنتاج املعـــــــرفة ونشرها، تظل مؤسسة ذات طابع خاص تنشد االستقاللية لتحقيق أهدافها يف
تمع؛ بل تظل جزءا ال يتجزأ منه، حيث تؤثر فيها التوترات والصراعات اليت حتدث فيه إجيابا أو  تفصلها عن ا

)1(.سلبا

:تعريف الجامعة-أ
، الذي )Universitas(وهو مشتق من مصطلح إىل اللغـة الالتينية)University("  جامعة"يعود أصل مصطلح 

بتداء من القرن الرابع عشر ميالدي للداللة على اجلامـعة مبعناها احلايل، أما اوقد مت استعماله حتاد والتجـمعاليعين ا
م وكان 1218قبل ذلك فتشري الكتابات إىل أن هذا املصطلح استعمل ألول مرة يف القرن الثالث عشر، حنو سنة 

حتاد الذي يعين التنظيم يف أي كل جمموعــة منظمـة، فأساس فكرة اجلامعة هو اال؛)Communauté(إلحتاد يعين ا
)University(.)2(مجاعة معينة؛ ويف العربية يعد املصطلح ترمجة حقيقية ملصطلح

. 78، ص2006، 2، ط- قسنطينة - ، خمرب علم االجتماع واالتصال جامعة منتوريالمشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعةفضيل دليو وآخرون، )  1(
االقتصادية والتجارية وعلوم ، كلية العلوم اقتصاد املعرفة:امللتقى الدويل حول، في ظل اقتصاد المعرفةرأس المال البشريدور الجامعة في إنتاج رفيق زراولة، )2(

.385، ص2005التسيري، جامعة بسكرة، 
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احيث  :تعرف اجلامعة على أ

باالستقاللية األكادميية واإلدارية واملالية واألهلية مؤسسة تعليمية وحرم آمن للعلم والفكر والثقافة، تتمتع "-
تمع )1(."القانونية التامة لتحقيق أهدافها التعليمية والعلمية وخدمة ا

ومنابع يتخرج منه قادة الفكر يف البالدمن بني األنظمة اليت يتشكل منها الواقع االجتماعي، فهي املصنع الذي"-
)2(."العلم واملعرفة والنواة األساسية يف تكوين اإلطارات وتكوين الثقافة الوطنية

الطاقات البشرية، املوجهة تنميةتوليد املعارف و مبهمةأوىل التنظيمات املنوطة هياجلامعة وعليه ميكن القول أن
تمع جسور التعاون والتعامل والتفاعل لتحقيق هذا ال بد من مد ات و لسوق العمل وهي حتمل مسؤولية النهوض با

تمع بكل جوانبه لبحث حاجاته  .وحتقيق تطلعاتهمع ا

:التطور التاريخي للجامعة-ب
ميكن التأكيد على هذا ، )أكثر من أربعة آالف سنة( نني يعود ظهور اجلامعة يف بعض دول العامل إىل آالف الس

للتطور التارخيي للجامعة، حيث مت تقسيم تطور اجلامعة إىل مرحلتني، نتناوهلما على من خالل التطرق باختصار
:النحو التايل

:مرحلة النشأة والتأسيس:1-ب
)3(:اشتملت هذه املرحلة على ما يلي

جلمع األساتذة وميكن القول أن أقدم حماولة معروفة يف التاريخ اإلنساين نشوء اجلامعة إىل العصور الوسطى يعود 
ي العلوم ــــــفارفــــــواملعوم ــــــالعلواملعارف املتقدمة كانت يف مصـــر، متثلت هـــــذه كان واحد لتلقي العلوم ــــوالطالب يف م

. الدينية، الرياضيات، الفلك، الطب، القانون، اهلندسة، النحت والرسوم

ث اختذ احلكماء من الغابات البعيدة مقرات هلم لتعليم صغار الشباب وكانت بداية اجلامعة يف اهلند القدمية، حي
انت تقدم آنذاك العلوم ك،  )م124(اخلطابة واملنطق والفلك والرياضيات، أما يف الصني فقد كانت نشأة اجلامعة 

لرومان والسريان الكالسيكية والتعاليم الكونفوشيوسية، كما ظهرت بدايات مؤسسات التعليم العايل يف بالد اليونان وا
.والصابئة يف الشرق وبالد فارس

.411صمرجع سبق ذكره،جواد كاظم لفتة،)1(
)4  ( ALI  EL  Kenz , Au fil de la crise, études sur l'Algérie et le monde arabe, entreprise nationale

du livre, Alger, 1993, p20.
.22-21ص، - ، ص2008عمان، ، دار الراية للنشر والتوزيع، قضايا معاصرة في التعليم العاليمريزيق هشام يعقوب، فاطمة حسني الفقيه، )  3(
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التاسع امليالدي التعليم اجلامعي من خالل اطالعهم /وقد طور العرب املسلمون منذ بداية القرن الثاين اهلجري
العلم أصبحت بغداد ودمشق وقرطبة مزارا لطلبة ة، كما على تراث اليونان والفرس وغريهم من األمم يف العلوم املختلف

.من أحناء العامل كافة

رغم هذا التطور يف التعليم اجلامعي إال أن الدراسات بينت أن اجلامعة مبفهومها احلديث برزت خالل القرون 
شكل التقدم يف العلوم واآلداب وتطور املدن واإلقبال على التعليم عوامل مساعدة أدت ، حيث)1(الوسطى يف أروبا

ذا املفهوم يف أوروبا يف أواخر القرن احلادي ــها احلديث، فقد ظهرت بوادر الإىل نشوء اجلامعة مبفهوم جامعات 
وهذه الكلمة مشتقة ) يونيفريسيت(م اسم 1158عشر؛ إذ أطلق على جتمع األساتذة والطالب يف مشال إيطاليا عام 

)2(.واليت تعين االحتاد أو التجمع) يونيفرستاس(من الكلمة الالتينية 

:)الجامعات في القرون الوسطى والحديثة(مرحلة التطور والعطاء :2-ب

)3(:عرفت هذه املرحلة مبا يلي

يف مدينة أول جامعة أسست حيث يف القرون الوسطى،وىل اجلامعات باملعىن احلديث فيهاأظهور ت أوروباشهد
ترتبط باعتبارات تتعلق بنمو التجارة بعد نشأة هذه اجلامعة حيث أن م، 1076يطاليا عام إيف )Bologna(بولونا 

كما ،يف فرنسا"مونبليه"يطاليا وإيف "بادوا"خرى يف مدن أجامعات ظهرتبعدها،ضعف االمرباطورية الرومانية
من ،"كمربج"وجامعة "وكسفوردأ"وجامعة "باريس"وروبا كجامعة أخرى من اجلامعات مشال أجمموعة ظهرت

، جامعة يطالياإيف م1303"روما"وم1224"نابويل"جامعة باطرة وامللوك من قبل األاجلامعات اليت مت تأسيسها
ولونيا جامعة ك،يف النمسام1365فينا جامعة ،يف اجليكم1347براغ جامعة ،يف فرنسام1229" تولوز"

.أملانيا إميانا منهم بأمهية اجلامعةيف م1388

يف جمال احلصول على اكبري اوربا يف القرن الثالث عشر حققت شعوب هذه القارة تقدمأوبعد ظهور اجلامعات يف 
كان يف قلب الديناميكيات اليت جعلت جتاوز هاسيسأتحيث أن ،كادميية والفكر النقدي الذي تتصف بهاملعرفة األ

.آنذاك ممكناأوروبااحلدود وأطر التفكري يف 

م1553عام"املكسيك"مريكا الالتينية كجامعة أبعض اجلامعات يف مستعمرات أنشأتسبان رة اإلومبباد
نشأ الربيطانيون جامعات أحينما ،م1857بدأ التعليم اجلامعي احلديث عام فقد اهلند أما،يف البريو"ليما"وجامعة 

.390، صبق ذكرهرفيق زراولة، مرجع س)  1(
.22، صمرجع سبق ذكرهمريزيق هشام يعقوب، فاطمة حسني الفقيه،)  2(
لد ،)النشأة والتطور، الحرية األكاديمية، االستقاللية( الجامعات رياض عزيز هادي، )  3( - ص،2010، )2(، العدد )2(سلسلة جامعية ثقافية، جامعة بغداد، ا

. 8-7ص، 
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قبل ذلك كان التعليم العايل يف م،1887عام"بادأاهللا "جامعة أنشأتمث ،على منط جامعة لندن" كلكتا وبوميب "
، داب والعربيةاآل، الطب الوطين، معظم املواد كالالهوتللخطوط التقليدية وتستوعب تقريبااطبقا اهلند منظم

ىل مرتبة إورفعت م1611عام"سان توماس"جامعة أنشأتيف الفلبني .الرياضيات وقواعد اللغة والقانون، الفلك
ما يف اليابان فقد نشأت اجلامعات أ، م1785امعة ملكية عام اجلصبحت أمث م 1645ا بأمر بابوي عام اجلامعة فعلي
ضتها احلديثة عام فيها ابتداء .1868من 

ذ مل إ؛وربا يف نشأة اجلامعاتأوتأخرت االمرباطورية الروسية على الرغم من حجمها وتارخيها عن باقي بلدان 
عامففي ، ول جامعة روسيةأوهي "موسكو"سست جامعة أحينما تم1755عام ي جامعة فيها حىتأتتأسس 
.اجلامعةإنشاءة الروسية اليزافيتا بيرتوفنا مرسوم يوقعت االمرباطور م1755

لذلك مل يكن للبحث العلمي يف ،خرآوىل عنيت بالتدريس قبل كل شي بية األو ور ن اجلامعات األأوجدير بالذكر 
مريكا مل تعرف قبل حصوهلا على فأمسار نشوء اجلامعات يف الغرب ، أماضئيالاهتماماإالاألوىلتلك املراحل 
"وليامس دجاري"جامعة ، 1636"ارفردــــــه"امعة ـــــــــي جــــــان جامعات وهــــــوى مثــــــــسم 1776االستقالل 

"كولومبيا"جامعة م، 1751"بنسلفانيا"جامعة م، 1746"برنستون"جامعة م، 1701"ييل"جامعة م، 1693
فقد ظهرت م1776بعد االستقالل عامأما. م1769"دارصون"وجامعة م1764" براون"جامعة م، 1754

.خرى يف كل والية لكن مل تظهر جامعات على املستوى الفدرايلأجامعات مستقلة 

مث ظهرت بعد ذلك م،1096"أكسفورد"نكليزية يف ما يف اململكة املتحدة فقد ظهرت احلركة اجلامعية االأ
جامعة م، 1836"لندن"جامعة أسستخرى حيث أوتواىل بعد ذلك ظهور جامعات . م1209"كمربدج"جامعة 

جامعة م، 1903جامعة ليفربول م، 1900"برمنغهام"جامعة م، 1852"نيوكاسل"جامعة م، 1851"مانشسرت"
امعة احلديثة مببادرة من ــــت اجلــــأنشأوريب ويف الرب القاري األ. م1955"شفيلد"جامعة م، 1904" ليدز"

بإنشاء العديد من 1683–1661ففي فرنسا على سبيل املثال بادر كولربت رئيس وزراء فرنسا للمدة،احلكومات
مث تال ذلك ،درسة امللكية للتصميماملدارس العليا للعلوم والتكنولوجيا كاملدرسة العليا لروما واملدرسة امللكية للرسم وامل

ومدرسة م 1778واملدرسة العليا للمناجم عامم 1716يف مرحلة الحقة إنشاء مدرسة عليا للطرق واملواصالت عام
مث تواىل إنشاء م 1810كجامعة حبثية عام "برلني"ويف أملانيا أنشأت جامعة م 1795للهندسة عام"البولتيكنيك"

.س من قبل الدولة يف كل مناطق أملانياجامعات للبحوث والتدري
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:مهام الجامعة-ج

ا تشرتك يف بعضها واملتمثلة يف )1(:تتعدد مهام اجلامعة وختتلف باختالف الزوايا اليت ينظر إليها من خالهلا، إال أ

تقدمي خدمات تعليمية تليب حاجات التطوير العقلي والثقايف واألخالقي للفرد؛-
تمع؛تطوير العلوم - والفنون بواسطة عملية البحث العلمي واستخدام النتائج يف تطوير العملية التعليمية وخدمة ا
تكوين وترسيخ روح باإلضافة إىل وظفني اآلخرين،مهارات أعضاء اهليئة التدريسية واملو قدرات وتنمية بناء -

االنتماء املؤسسي لديهم؛
املسؤولية يف العملية التعليمية؛تكوين لدى املتعلمني روح املواطنة وحتمل -
.احلفاظ على وتقوية التقاليد واألعراف األكادميية العلمية-
:وظائف الجامعة-د

تمعات ورقيها، العتبارها مركزا لتخريج الك القادرة على اإلبداع يف كافة وادر البشريةتعترب اجلامعة عنوانا لتقدم ا
ا جمموعة من األهداف تتدرج حتت وظائف رئيسية  االت االقتصادية، االجتماعية، السياسية وغريها، حيث يناط  ا

تمعو ، البحث العلمي)نقل املعرفة(التعليمهي .خدمة ا

نقل المعرفة:1-د

امعة العتبارها عملية حتتاج إىل معرفة متخصصة حتددها طبيعة أوىل مسؤوليات اجل) نقل املعرفة(تعد وظيفة التعليم 
املهنة اليت يعد هلا الطالب، فاإلعداد املهين يقتضي اإلملام مبناهج جامعية يتابعها الطالب عاما بعد آخر، حىت يصل 

ظيفة التعليم اليت تقوم إىل املستوى الذي يعتربه العرف اجلامعي حدا أساسيا يستلزمه الرتخيص مبزاولة املهنة، كما أن و 
.بالتايل احلفاظ على املعرفة والثقافة وتعزيز اهلوية الوطنيةرفة وتبادهلا وتوريثها لألجيال، ا اجلامعة تؤدي إىل نقل املع

حيث ال بد على اجلامعة يف إطار وظيفة نقل املعرفة الرتكيز يف مضامني برامج التعليم اجلامعي، منهجياته، مقارباته 
)2(:وسائل نقل املعارف فيه على حتقيق األهداف التاليةكذا ارساته و ممو 

تمع واملشاركة الفاعلة يف - تزويد املتخرجني بكفايات حمددة من معارف، مهارات واجتاهات تتيح هلم االخنراط با
قطاعات النشاط البشري املختلفة؛

الفعال املبين على التفكري احلر؛تكوين مواطنني مثقفني ميتلكون الكفايات املتعلقة باالتصال -
تمع، يتمتعون بروح النقد وقادرين على العمل ضمن فريق وهلم القدرة - تكوين مواطنني ملتزمني بقضايا الناس وا

على حتليل املشكالت االجتماعية والبيئية وغريها واستنباط حلول هلا؛

. 411، صمرجع سبق ذكرهجواد كاظم لفتة، )  1(
.140، ص2007الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ، دارإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعييوسف حجيم الطائي وآخرون، )  2(
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تمع والعمل- مع األخذ بالتطــورات العلمية ،على تلبيتهاتعزيز العالقات مع عامل العمل وحتليل حاجات ا
.احلاصلة وتأمني التدريب أثناء اخلدمة واملسامهة يف خلق فرص عمل جديدة

البحث العلمي:2-د

ا اجلامعات عرب التاريخ كان هل زراعة وخمتلف ــــــالغ األثر يف جماالت الصناعة والـــا بـــــإن األحباث اليت قامت 
أحباث إال أنبصفـة مستقلة عن اجلامعة، أتعلى الرغم من أن عددا كبريا من مراكز األحباث قد أنشفجوانب احلياة، 

)1(.اجلامعة مازالت إىل حـد كبري أكثر أمهية وأكثـر دقة من غريها من األحباث

)2(:ب مراعاة عدة أمور منهاوحىت تتمكن اجلامعة من أداء وظيفتها البحثية بشكل مرض وفعال جي

وضع اخلطط املتكاملة واملدروسة للبحوث والدراسات العلمية اليت جتريها اجلامعة، مع األخذ يف االعتبار توجيه -
تمع؛ هذه اخلطط حنو حل مشكالت ا

تفادي التكرار الذي لإجياد نوع من التوازن بغية تشكيل جلنة بكل جامعة ملراجعة التوجه العام ألنشطتها البحثية، -
قد حيدث يف مشروعات األحباث بأقسام اجلامعة املختلفة،كما أن هذه اللجنة ميكنها االتصال بالوزارات 

تمع لتقصي ما يواجهها من مشكالت وتوجيه البحوث إليها؛  املختلفة واملؤسسات العامة يف ا
واملراجع ونظم االتصاالت واملعلومات؛توفري املختربات واألجهزة العلمية وكذا املكتبات والدوريات -
انتظار الردود من تلك اجلهات مث املساعدة يف نشر األحباث العلمية وتوصيلها عن قصد إىل مواقع اإلنتاج، -

لالسرتشاد بآرائها فيما جتريه اجلامعة من حبوث مستقبلية؛
تمع و - مشكالته؛عقد املؤمترات العلمية واحللقات الدراسية اليت تتناول قضايا ا
توفري البيئة واملناخ العلمي املناسبني ملساعدة الباحثني على اإلبداع العلمي؛-
وضع ميزانية البحوث بناء على عدد أعضاء هيئة التدريس بكل قسم؛-
ا - جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند الرتقية العلمية لألساتذة أن تكون هناك نسبة من البحوث اليت يتقدمون 

تمع احمليط باجلامعة ومشكالتهمتعلقة حباجات  .ا
:خدمة المجتمع:3-د

ا  تمع ومتطلبات منوه وازدهاره، إمنا يشكل معلما يرسم هويتها وأساسا حيقق ذا إن التزام اجلامعة بقضايا ا
ا املادية والبشرية يف خدمتسخريويعطي املعىن احلقيقي لوجودها، حيث تعمل على معرفة انطالقا من ،تهإمكانا

تمع تعليمي علمي و ترمجتها إىل نشاط مث العمل على ، ومشاكله وتطلعاتهاحتياجاته توجه نتائجه وخمرجاته خلدمة ا
.هذا ما يعكس االختالف يف اخلدمات بني اجلامعات نتيجة الختالف مشاكل جمتمعها، الذي تنتمي إليه

.392، صمرجع سبق ذكرهرفيق زراولة، ) 1(
.29، ص2007، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي والعشريناهلاليل الشربيين اهلاليل، )   2(
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تمع، حيث ا الباحثون يف اجلامعة حيث تشكل األحباث والدراسات اليت يقوم ميكن انعكاسا لقضايا ومشاكل ا
تمع يف نوعني من اخلدمات مها )1(:رصد دور اجلامعة يف خدمة ا

الخدمة العامة للمجتمع:
:وتتمثل يف

والثقافية؛املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة واملتكاملة للمجتمع من النواحي االقتصادية واالجتماعية -
تمعية وتعزيزها؛- املسامهة يف احلفاظ على القيم ا
املسامهة يف فهم الثقافات احمللية، اإلقليمية، الدولية والتارخيية واحلفاظ عليها وتعزيزها يف إطار التنوع الثقايف؛-
تمع من معاجل- دف متكني ا ة املسائل اليت التحليل املستمر للميوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

تمع الدويل؛ موعات اإلقليمية وكذا ا تمعات احمللية والدول وا تعكر صفو ا
.نشر القيم املتفق عليها عامليا وأمهها السالم، العدالة واملساواة، التضامن وحقوق اإلنسان-
الخدمة المباشرة للمجتمع:

:وتتمثل يف

افة املستويات؛املسامهة يف تنمية التعليم وحتسينه على ك-
ا القضاء على الفقر، العنف، األمية والتدهور البيئي؛- تمعية اليت من شأ املسامهة يف تفعيل األنشطة ا
تمع احمللي على كافة األصعدة، من خالل القيام مبشاريع تعاون مع خمتلف القطاعات - املسامهة يف تنمية ا

؛احلكوميةاالجتماعية واهليئات واملنظمات احلكومية وغري 
تزويد املؤسسات احمللية بيد عاملة مؤهلة وقادرة على حتمل أعباء الوظيفة؛-
. حتقيق الرفاه االجتماعي-

امعةاجلوظائفوحتديدتعريفإعادةأجلمناملاضينيالعقدينيفمعتربةوحبثيةفكريةجهودبذلتفقدعموماو 
واالقتصاديةوالسياسيةالثقافيةاخلصوصياتعلىاحملافظةمع، سريعةتغرياتمنالعامليشهدهملاذلكا،وأغراضه

للجامعةأساسيتنيوظيفتنيحددتتوصياتوضعإىل2000آلفاقالعامليةالندوةتوصلت، حيث جمتمعلكل
ألداءةاملناسباملوارد البشريةإعدادبغرضةيوالوظيفاإلنسانيةالشخصيةمستوىرفعأجلمناحلرةالعلمية:امه

التفصيليةاالختالفاتمنمجلةبوجوداإلقراررغم، متخصصتكوينمنمنحواملاوفقاوالوظائفاألعمالخمتلف
اجلامعةاتضطلععامليةمسؤولياتعلىتندرجانسابقااملذكورتنيالوظيفتنيفإنللخصوصيةتبعاوآخرجمتمعبني

.142-141ص، - ،  صمرجع سبق ذكره، لجودة الشاملة في التعليم الجامعيإدارة ايوسف حجيم الطائي وآخرون، )   1(
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الفيناإلعدادو الطالبشخصيةوتطويرتنمية، املعرفينيوالرتاكمالتنميةعلىالعمل، ونقلهااملعرفةإنتاجيفمتمثلة
)1(.واالقتصاديةالثقافيةاحملليةاحلاجاتإشباععلىالعملوكذا مهلوالعلمي

ذا خدمة ـــــــائفها بني الوظيفة التعليمية، وظيفة البحث العلمي وكـــــراوح دور اجلامعات اليوم ووظــــــوعلى الرغم من ت
تمع، إال أن هناك جامعات تشكل مناذج عاملية مبنية أساسا على التوجه الوظيفي من خالل صب تركيزها على  ا

امعة ــــــثية أو جـــــامعة حبــــامعة تعليمية أو جــــــائف األخرى، فتسمى بذلك جـــــوظيفة من تلك الوظائف مقارنة بالوظ
تمع(مهنية  ):01-11(من خالل اجلدول نقدم ثالث مناذج من هذه اجلامعات ،)خدمة ا

الجامعاتنماذج: )01-11(رقم جدول 

النموذج األلماني 
)جامعة البحث العلمي(

النموذج األنجليزي 
)جامعة التكوين (

النموذج الالتيني 
)جامعة مهنية(

ر، : مطبق يف أملانيا، النمسا، ا
.البلطيقالدول اإلسكندنافية، دول 

البحث العلمي بالدرجة : هدفها
.األوىل

جامعة أوكسفورد خاصة، إيرلندا، : مطبق يف
سكوتلندا، لكن يف هذين األخريين ينجذب نوعا 

وساد كذلك حنو النموذج األملاين والالتيينما
.اجلامعات األمريكية اجلديدة

لبة يف تقدمي ثقافة عامة وتعليم عايل للط: هدفها
كذا يف جماالت املعرفة ة املختلفة،  جماالت احليا

ردة وهذا عن طريق ربط االهتمام بالقيم والثقافة  ا
.وليس بالقيم العلمية

فرنسا، : مطبق يف
بلجيكا، إيطاليا، الربتغال، 
إسبانيا وإن كانت هذه 
األخرية قد حاولت اجلمع 

.بني النماذج الثالث
التكوين املهين: هدفها

.395مرجع سبق ذكره، صرفيق زراولة،:المصدر

تمع كما أشرنا سابقا  رغم بروز ووضوح دور اجلامعات عموما من نقل املعرفة، البحث العلمي وخدمة ا
ا مل حتقق بعد تؤدي ومل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقيهاوباإلشارة إىل واقع التعليم اجلامعي يف الدول العربية، جند أ

فيما نربز يعود سبب كل هذا إىل التوسع الكمي املتسارع الذي صاحبه إشكاالت عدة، ها، األدوار اليت خلقت ألجل
)2(:يلي واقع التعليم اجلامعي يف اجلامعات العربية واإلشكاالت املصاحبة له

التهافت على التعليم اجلامعي وضيق االستيعاب يف اجلامعات؛-
مجيعها تعتمد على املعونات احلكومية؛تعاين اجلامعات العربية من أزمة مالية سيما أن -

.13، ص2000-1999،)25(عددال،، القاهرةالعربيةاجلامعاتاحتادجملة،-الحقةواستجاباتالسياقفيتغيرات-العاليالتعليم، أبيضكةيمل)  1(

.217-216ص، -،  ص1،2008طعمان،عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع،بالثقة والتمكين،اإلدارة رامي مجال اندراوس، عادل سامل معايعة، ) 2(
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يعود سبب ذلك إىل عدم يف العديد من البلدان العربية، تراكم أعداد اخلرجيني اجلامعيني العاطلني عن العمل-
مواءمة خمرجات اجلامعة ومتطلبات سوق العمل، باإلضافة إىل األعداد اهلائلة للخرجيني مقارنة مبناصب العمل 

يف تلك الدولة؛
البحث العلمي واقتصاره على حتقيق أهداف آنية، حيث هناك تقصري من قبل أعضاء هيئة التدريس يف ضمور -

تمعاجلامعات العربية عن القيام بالبحوث  واقتصار هذه البحوث ألغراض الرتقية العلمية التطبيقية وخدمة ا
العلمية؛

هذا من أهم أسباب إغراق سوق العمل بأعداد  لدراسية اليت تقدم يف اجلامعات،التكرار امللحوظ يف الربامج ا-
كبرية من اخلرجيني غري القابلني للتسويق؛

تطابق الربامج الدراسية مما جعل ندرة ومتيز اجلامعات عن بعضها أمرا غائبا، على الرغم من أن هناك تغيريات -
ا ال تنبع من التغري يف حاجات  تمع العريب ومل تواكب ملحوظة يف اخلطط الدراسية عرب السنوات؛ إال أ ا
التطورات املعرفية والتكنولوجية السريعة يف بعض ميادين املعرفة كاهلندسة واإلدارة مثال؛

عدم مواءمة خمرجات اجلامعة ملتطلبات خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والوطنية من العمالة املؤهلة؛-
من الطالب، نتيجة للطلب االجتماعي على التعليم عدم قدرة اجلامعة على استيعاب األعداد املتزايدة -

اجلامعي؛
املركزية احلادة والتفرد يف صنع القرار من قبل اإلدارة اجلامعية البريوقراطية اإلدارية املتمثلة يف اهرة ـــــسيادة ظ-

نع القرار؛غياب مبدأ املشاركة من قبل أعضاء اهليئات التدريسية واإلدارية والطالب يف عملية صمع العليا، 
مقاومة اجلامعات للتغيري والتطوير وانعدام التميز واإلبداع؛-
سياسات اجلامعة تتصف باجلمود فيما يتعلق بقبول الطالب أو تعيني أعضاء هيئة التدريس أو تثبيتهم أو -

ترقيتهم؛
نقص اإلعداد التطبيقي للطالب واعتماد التكوين النظري أساسا للمناهج؛-
قني والتدريب التقليدي والبعد عن عملية التعلم الذايت؛اعتماد أساليب التل-
من ناحية طرق التعلم والتفكري التحليلي النقدي؛) خمرجات الثانويات(عدم مالئمة مدخالت التعليم اجلامعي -
عدم قدرة اجلامعات على متابعة اجلديد يف املعدات ومصادر التعلم، نظرا لصعوبة أحواهلا املادية؛-
ت الدراسية بأعداد من الطلبة أكرب من قدرة تلك اجلامعات على التعامل معها؛اكتضاض القاعا-
.حمدودية تكنولوجيا التعليم املستخدمة بصورة يومية ومستمرة-

داف التعليم ـــــكالت واختالالت، منها ما يتعلق بأهـــوطن العريب تعاين من مشــــامعات الــــوعليه فج
تمع قل املعر ـــاجلـــامعي كن ومنها ما يتعلق باملدخالت واملخرجات كالبطالة وعدم فة، البحث العلمي وخدمة ا

لتعليم وحمتوى الربامج تطابق املخرجات مع متطلبات سوق العمل، باإلضافة إىل ما يتعلق بطرق وأساليب ا
.وأخرى تتعلق بعدم مواكبة التغريات والتطورات العلمية والتكنولوجية احلاصلةوالتخصصات
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إن هذا الواقع إمنا يعد انعكاسا جلملة التحديات اليت فرضت على اجلامعات العربية منها واجلزائرية؛ إذ يشكل 
نذكرعلى أدائهاسلباتؤثراليتالتحدياتمنالعديدتواجهتمعاتاكليفمتجددةقضيةالتعليم اجلامعي

)1(:منها

التقاليدتعتربكما،تقباملر للتغيريمعوقاتكونأنميكنالعربية عليهااملؤسسات اجلامعية منتيتالالثقافةأن-
وظفني؛امللدىبالقبولحيظىالالتغيريجتعلاليتاملعوقاتمناملوروثة

؛املعاصرةاملفتوحةتمعاتايفوالشرسةالقويةاملنافسة-
؛املعرفةتغريسرعةو املستمرالتقينالتطور-
؛والوسائطواملعداتة األجهز تمشليتالالتعليمتكنولوجيايةأمهزيادةو التكنولوجياجماليفاملستحدثاتتطور-
املؤسساتبنيالعالقةينلتدكنتيجةالعايلالتعليممؤسساتخرجييلدىوالقدراتواملعارفاملهاراتتقادم-

؛العملسوقومتطلباتالتعليمية
امعية؛اجلؤسساتامليفالسائدةهيالتدريسيبأساليفالتقليديةالنظممازالت-
.ؤسساتاملعلىالسلبيةوآثارهاالعوملة-
.واألساليباهلياكليفاملستمرالتطويربتقنياتاألخذوعدماإلداريةالنظممجود-

المبادئ العامة للتعليم الجامعي الفعال:ثانيا

تمع، تعيش حتديات كبرية تفرض  إن اجلامعة بأدوارها الثالث من نقل املعرفة ونشرها، البحث العلمي وخدمة ا
)2(:عليها رسم مبادئ وكيفيات متكنها من تفعيل أدوارها وتعظيم نواجتها، من بني أهم هذه املبادئ نذكر

تمع واألفراد؛التفكري يف فلسفة تعليمية متجانسة وقابلة للتطبيق وتنسجم - مع تطلعات وحاجات ا
أن تكون سياسات القبول يف اجلامعة قائمة على أسس ومعايري موضوعية، تزيد من قابلية الطالب العلمية -

م وتصقل مواهبهم؛ م وقدرا وحتسن مهارا
امعي يف جلاالعتماد على التعدد يف االختيارات، يعتمد ذلك على تقدمي مادة ختصصية يتعمق فيها الطالب ا-

وتقدمي مواد اختيارية تتاح الفرصة من خالهلا للطالب أن يشبع ميوله واهتماماته؛أحد حقول املعرفة
إشراك طالب اجلامعة يف عملية تقييم الكفاءة التعليمة لألساتذة يف اجلامعة؛-
ئج اليت يتم التوصل توفري الدعم املادي للباحثني وتوظيف النتامع دعم إجراء البحوث وضمان احلرية إلجرائها، -

إليها يف الواقع العملي؛

لة تطوير األداء في مؤسسات التعليم العالي في ضوء مدخل التعلم التنظيمي وإدارة الجودة الشاملةشريف عبد املعطي العريب، أمحد حسن القشالن، ) 1( ، ا
لد األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،اجلامعي،العربية لضمان جودة التعليم  .94-93ص، -، ص2009، )03(، العدد )02(ا

.200- 199ص، -، صمرجع سبق ذكرهرامي مجال اندراوس، عادل سامل معايعة، )  2(
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اسا للبحث العلمي ـــــوجهة أســــــإعادة هيكلة اجلامعات حبيث تكون هناك جامعات متخصصة متقدمة م-
ا فقط الطلبة األوائل؛ بالدرجة األوىل، يلتحق 

احتياجات وتطـــــورات ــــــعـــــــام، ترتبط مباشرة بوجه إلعداد قــــــوى العمل بشكل ـــــامعات تـــــإعــــــــــــداد وبناء ج-
ا الطالب ذوي املستويات املتوسطة؛ سوق العمل، يلتحق 

دف إىل تطوير اإلعداد - إعداد وبناء جامعات شاملة تقوم على أساس جتميع معاهد وكليات أكادميية وتقنية، 
.ت التنمية وسوق العملاملهين وزيادة فاعليته عن طريق ربط البحث العلمي حباجا

ا وحتييــــن  وعليه فتبين اجلـــامعة هلذه املبادئ من شأنه أن يســـــاعدها على تفعيــــل دورها من خالل حتسني ممارسا
تمع يف إطار التغريات، التطورات والتحديات املفروضة .براجمها وتطويرها، مبا يتماشى وحاجات ا

الفة الذكر، اليت ال ميكن أن تكون كافية لتفعيل التعليم اجلامعي يف غياب نقطتني أساسيتني باإلضافة إىل املبادئ س
:   متثالن إشكالية كبرية يف اجلامعات العربية وهي استقاللية اجلامعة واحلرية األكادميية، نتناوهلما على النحو

:استقاللية الجامعة-أ

الذين ،زمام األمور يف اجلامعة تكون بيد جمموعة من العلماء واملفكرينإن استقاللية اجلامعة تصب يف فكرة أن 
ا ينتم ات خارجية، هذا من ـضمن حـدود جماالت ختصصهم بكامل حرية ودون تدخل جهون إليها ويقررون يف شؤو

تمع، شرط أن مت ارس شأنه جعل اجلامعة مصدرا للقوة وعنصر حمكم الضبط ينسق بني أهداف اجلامعة وخدمة ا
تم ا الداخلية حىت يتحقق التوازن بني استقالليتها وسيطرة ا .الذي تتواجد فيهعالدميقراطية يف إدارة كافة شؤو

ويرتجم مصطلح استقاللية اجلامعة يف مضامني ثالث وهي االستقاللية األكادميية اليت تعطي للجامعة احلق دون 
ا مع اجلامعات األخرى غريها يف وضع الربامج التعليمية، بناء هيا  كلها التنظيمية، اختيار هيئتها التدريسية وبناء عالقا

.وكذا خمتلف املتعاملني االقتصاديني مبا يتماشى وأهدافها
الل اإلداري كشرط أساسي لنجاحه، حيث يتمثل حيث أن االستقالل األكادميي ال بد أن يتساير معه االستق

حيث جيب يف بناء األجهزة اإلدارية من قمة هرمها إىل أسفله ضمن شروط الكفاءة املطلوبة، الل اإلداري االستق
ا يف حدود املمارسة الدميقراطية حلق االنتخاب وكذا إشراك الطالب يف إدارة اجلامعة العتباره حجر  تنصيب قاد

اإلداري أن تعمل على توفري نظام الزاوية فيها، كما جيب على اجلامعة حىت حتقق االستقاللني معا األكادميي و 
معلومات يضمن انسيابية املعلومات وتدفقها يف كافة االجتاهات ويف الوقت املناسب، مما يسهل تسيري اجلامعة على 

. قاعدة معلومات سليمة وكافية
ا أما االستقالل املايل فيشكل أقوى ضمان حلرية اجلامعة واستقالليتها، يلخص يف أن متول اجلامعة  ذاتيا احتياجا

.من تقنيات حديثة، هيئة تدريسية، ميزانيات البحوث اخل
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:الحرية األكاديمية-ب
حيث ال جيب أن يكون على اجلامعة أي قيد سواء كان سياسي، ديين، إداري أو غري ذلك من القيود اخلارجية 

دة واهلدف املسطر، كالسماح لألستاذ اجلامعي اليت قد تعيق طريقها يف سعيها ألداء مهامها يف إطار الرسالة احملد
اخلوض يف أي موضوع والبحث فيه دون أن يكون لديه اخلوف من عقاب طرف من األطراف اخلارجية حتت أي تيار 

ا . من تيارا
ةيالجامعالمؤسسة األهداف االستراتيجية لتنمية الموارد البشرية في : ثانيالمطلب ال

، الذي كأحد أهم املؤسسات املعاصرة على اإلطالقاجلامعةبإن التوجه االسرتاتيجي يف تنمية املوارد البشرية 
ابع ـــــذه الوظيفة، كان له تأثريه الواضح على أهدافها لتكتسي الطـيعكس النظرة احلديثة والعميقة واهلامة هل

:االسرتاتيجي، حيث ميكن حتديدها يف النقاط التالية

تنمية الكفاءات البشرية: أوال

ا مما باجلامعة إن اهلدف األول لوظيفة تنمية املوارد البشرية  ا وتبدع يف ممارسا هو توفري كفاءات تتميز يف مهارا
ا الكفاءاتتعرفحيثجيعلها تتميز عن غريها يف أداء مهامها،  يكوناليتلسلوكياتمجلة التصرفات وا"على أ

؛ أي أن (1)"من غريهمالوضعياتاملواقف و بعضيفكفاءةأكثرجيعلهمممافيها،حتكماأكثراألشخاصبعض
الكفاءات هي كل مورد بشري له القدرة غري االعتيادية على التعامل مع املشكالت القائمة مببادرة، مسؤولية، دقة 

ا من خالل النظر إليها حيث ميكن رسم مالمح هذه الكفاءات . ووعي شديدين وبلوغ حلول ابتكارية وضبط خمزو
)2(:من مخس زوايا وهي

اخلالبشريةاملوارد، التسويقاحملاسبة،كمعنيميدانيفجلامعةلموارد البشرية بالاملتاحةكاملعلومات:المعرفة.
اجلامعةال معني من جماالت الفعالالتسيريوخرباتومهاراتمؤهالتمثل:والخبرةالمؤهالت.
عملجمموعةيفعضوالذاتهالشخصإدراكمثلالذات،صورةو والقيمباملواقفتتعلق:الذاتإدراك.
واملبادرةاملرونةكاملثابرة،معينةبطريقةالسلوكإىلتقوداليتالعامةاخلصائص:العبقريةصفات.
االنتماءأواإلجنازدوافعمثلات،يالسلوكعنهاتنشأاليتاملتواترةالداخليةالقوىوهي:الدوافع.

ها ضمن إطار تنموي خلق هذه الكفاءات وحسب؛ بل ال بد من العمل على تسيري عندوال يتوقف دور اجلامعة
)3(:من بني االسرتاتيجيات الفاعلة يف ذلك نذكردائم ومستمر، 

(1) Levy-Leboyer C, La gestion des compétences, les éditions d’organisations, Paris, 1996, p42.
والكفاءاتاملعرفةاقتصاديفاالندماجوفرصالبشريةالتنمية:حولالدويلامللتقى،بالمؤسسةوتطويرهاالكفاءاتتسييرالشايب،بنرابححممد،براق) 2(

.243ص،10/03/2004-09اجلزائر، ورقلة،جامعةالبشرية،

.264ص،1999اجلزائر،جامعة،)غ م(دولةهدكتوراطروحةأ،الجزائرفياالسمنتلمؤسساتبالكفاءةفعالستراتيجياتسييرنحوالشيخ،الداوي) 3(
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؛جلامعةاوخرباتجتاربإىلباالستنادالكفاءاتبناءيتيحالذيالتنظيميالتعلم-
للكفاءات؛األمثلاملزجطريقعنجديدةكفاءاتإىلللتوصلاحلاليةالكفاءاتيستخدمالذياإلبداع-
.الزمنعربالعالقاتهذهتطوروضرورةالكفاءاتبنياملوجودةالعالقاتاكتشاف-

جلامعة ي بناء اـــــفاألوىل زة ــــــوالركين أهم اسرتاتيجيات تنمية الكفاءات البشرية ـــــداع مـــــواإلبالتعلم التنظيمي ويعد
املبدعة، الذي جيب أن تتصف به اجلامعة كمؤسسة تعليمية تعلمية قائمة على فكرة التعلم املستمر ومتجهة حنو 

والقدرة واإلبداع ثقافة جديدة مبنية على الرغبة الدائمة يف التعلم هايكسبهذا ضرورة التحول إىل مؤسسة متعلمة؛
نظمها وثقافتها التنظيمية تشجع التعلم ، هيكلهاها، يف مواكبة التغريات والتكيف مع املستجدات، فقيمالفائقة

ا وحتقيق أمثل مواردها البشريةجلميع املستمر  هذا لن يكون إال ، هدافهاأل، مما يؤدي إىل حتسن مستمر يف ممارسا
بشرية على تبين السلوك والتفكري اإلبداعيني يف حل وحفزت مواردها الإذا تبنت التعلم التنظيمي فكرة وتطبيقا

.يتم دراسة كل من التعلم التنظيمي واإلبداع بالتفصيل يف الفصل املوايلحيث ساملشكالت واختاذ القرارات، 

ميكن التمييز بني نوعني مها الكفاءات الفردية والكفاءات اجلماعية، نقدمها فيماأما فيما يتعلق بأنواع الكفاءات 
)1(:يلي

:الكفاءات الفردية-أ
ا تتطلب كفاءة معينة جامعةيف اهليكل التنظيمي للوارد البشريةمهما كان مستوى امل ، فإن املناصب اليت يشغلو

ملورد لكفاءات الستة عشر اليت ينبغي توفرها يف افيما يلي اعرض ن،جلامعةألداء مهامهم بصورة تتحقق معها أهداف ا
:جلامعةالبشري داخل ا

يعرف كيف يتأقلم مع الظروف املتغرية والغامضة؛شخصاأن يكون -
وتعلم أشياء أخرى عند الضرورة؛وقادرا على العمل وحدهأن يعمل ما جيب ويكون مثابرا-
؛املختلفةالتعلم السريع من خالل التحكم السريع يف التقنيات -
لديه روح اختاذ القرار؛-
فعالة؛إدارة وقيادة املرؤوسني بطريقة-
إجياد جو مالئم للتطوير من خالل مضاعفة التحديات اليت تعمل على إجياد املناخ املالئم لتطوير عمل -

املرؤوسني؛
جعل املرؤوسني يف مواجهة املشاكل؛-
ل اجلماعي من خالل إجناز أعماله بقيادة أعمال اآلخرين؛مموجه حنو الع-
توظيف أصحاب املواهب يف مجاعة العمل؛-

.244- 243ص، - ، صمرجع سبق ذكرهبراق حممد، رابح بن الشايب، )  1(
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عالقات جيدة مع اآلخرين؛إرساء -
أن يكون إنسانيا وحساسا حىت يظهر مصاحل صادقة لآلخرين وحساسية بالنسبة حلاجات مرؤوسيه؛-
قدراته يف اخلروج من كما يظهروال يوبخ اآلخرين ألسباب متعلقة باألخطاء،  مواجهة املشاكل بربودة أعصاب-

الوضعيات الصعبة؛
اصة، من خالل التوفيق بني أولويات العمل وأولويات احلياة اخلاصة حىت ال إجياد توازن بني العمل واحلياة اخل-

مل إحداها األخرى؛
معرفة ذاته بتحديد نقاط قوته وضعفه وجاهزيته لتحسني هذه األخرية؛-
يف وضعيات مرحية؛وارد البشريةوضع امل-
يكون متصلبا حيث جيب أن الوأات اليت يعارضهايمن خالل إمكانية تبنيه لبعض السلوكالعمل بطريقة مرنة-

.أحيانا أخرىومتساهال صلبا أحيانايكون
:الكفاءات الجماعية-ب

خاصة إذا تعلق األمر باجلامعة، نظرا لطبيعة وظائفها تعترب الكفاءات اجلماعية انشغاال متزايدا للمؤسسات
البحث اليت تنشئ أفكار حبثها من تكاتف اليت تصب غالبا يف خمابر واردها البشرية ونوعية أنشطتها، وخصوصية م

االت العلمية تنشأ هذه الكفاءات من خالل تعاون وتآزر الكفاءات حيث ، الكفاءات اجلماعية لديها ويف خمتلف ا
وجود لغة مشرتكة بني وميكن حتديد وجود هذه الكفاءات من خالل مؤشرات االتصال الفعال الذي يسمح ب. الفردية

ذلك بتوفري وسائل ، اك مؤشر التعلم اجلماعي للتجاربأخريا هن،ري املعلومات املالئمة للجميعوتوفمجاعة العمل
.والعودة إىل التجاربعمليات متتني التطبيقات املهنية وترسيم استعمال النتائجلذلك كتشغيل

صناعة المزايا التنافسية: ثانيا

إن توافر اجلامعة وكذا مؤسسات االستخدام األخرى على موارد بشرية مؤهلة وذات مهارات وقدرات عالية، اليت 
تتأتى أساسا من التنمية الدائمة واملستمرة هلا؛ إمنا ميكنها من بناء وصناعة مزايا تنافسية متعددة تعدد ما متتلكه من 

زة التنافسية للموارد املي"إىل تبين مفهوما تنافسيا جديدا وهو مهارات؛ بل إن املؤسسات املعاصرة أصبحت تسعى 
االت، طاملا متلك موارد بشرية ، "البشرية الذي يفتح الباب واسعا أمامها المتالك متعدد للمزايا التنافسية ويف كل ا

ا ميزة تنافسية .تشكل يف حد ذا

خلق مزايا اجتماعية: ثالثا

يات متكنها من خلق شرعية جمتمعيةفتوحا، هذا جيعلها يف حبث دائم عن إجياد كيفباعتبار اجلامعة نظاما م
اط الفكرية واملستويات ـــــــواختالف شديد يف السلوكيات واألمنع حتكمه شراسة تنافسية ــــــ، يف جمتموتواجد متني

تمع هدها ـــــيعية للتطورات التكنولوجية اهلائلة اليت يشجة طبــــداد ونتيـــــات كامتـــــاملعرفية، الناجتة أساسا عن تطور ا
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تمعية تتحقق من خالل سعي اجلامعة إىل خلق مزايا اجتماعية تأيت أساسا من ـــــالع امل بأسره وال يزال، هذه الشرعية ا
:تدعيم البعد التجاري بالبعد اإلنساين واخلدمي، ميكن حصر هذه املزايا فيما يلي

تمع؛خلق مناصب شغل - لألفراد هذه أول ميزة اجتماعية حققتها اجلامعة كمؤسسة للفرد كجزء من ا
تنمية املورد البشري لديها وإكسابه مهارات ومعارف وقدرات ختدمه يف حياته املهنية واالجتماعية كميزة ثانية؛-
قيمة (االجتماعية ترقية املورد البشري ضمن مساره الوظيفي يفتح الباب أمامه واسعا لتحسني ظروف حياته-

تمع...،مادية كالسكن، الصحة، االستقرار، وسيلة نقل ) ، قيمة معنوية اجتماعية كأن يكون له وزن يف ا
كميزة ثالثة؛

تمع بتنمية وتطوير أفراده الذين ينتمون للجامعة كمؤسسة استخدام بالنسبة هلم؛- تنمية وتطوير ا
تمع من خالل امتصا- ا سواء كانت التقليل من مشاكل ا تمع من خالل خمرجا ص البطالة وتوفري احتياجات ا

تمعات احمللية والدولية .يد عاملة حاملة لشهادات جامعية أو خدمات أو ابتكارات أو أفكار ختدم اإلنسانية وا
ث سالفة الذكر وعليه ميكن القول أن جناح اجلامعة وكذا املؤسسات األخرى على اختالفها يف بلوغ األهداف الثال

من تنمية للكفاءات البشرية وصناعة املزايا التنافسية وأيضا خلق مزايا اجتماعية، يعترب انعكاسا حقيقيا لتوجهها 
عن رؤيتها املعاصرة للمورد البشري كأهم أصوهلا، مرهون احقيقياومعرب يجي يف تنميتها ملواردها البشريةاالسرتات

.جناحها باالستثمار اجليد فيه
تنمية الموارد البشرية نظام للتعلم االستراتيجي المستمر : لثلمطلب الثاا

لوعي املؤسسات عموما واجلامعات على وجه أخص بأمهية اكتساب مواردها البشرية ملهارات، خربات نظرا 
واملستوى ومعارف جديدة وبصفة مستمرة، أصبحت ال تكتفي باستقطاب املوارد البشرية ذات املهارات والكفاءات 

ا والسبيل الوحيد ملسايرة التحوالت  التعليمي العايل وحسب؛ بل أيقنت أن االستمرار يف تعليمهم هو مصدر قو
.احلاصلة

حيث تؤكد األدبيات املعاصرة يف جمال اإلدارة بوجه عام وإدارة املوارد البشرية بوجه خاص، على النظر إىل 
ا ليست وحسب مباملؤسسات املعاصرة  Work place)كان للعمل؛ بل أيضا مكان للتعلم أ Learning). واعتبار

ة املوارد البشرية إىل ـــــــذا حتولت اسرتاتيجية تنميــــــر باستمرارها، ــــمسألة التنمية جزءا من اسرتاتيجيتها واليت تستم
)1(:ام اسرتاتيجي للتعلم املستمر، يتكون من العناصر التاليةــــنظ

.441، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي،)   1)
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متنوعةتدريبية حاجاتلديهاالبشرية،املواردمنخمتلفةونوعياتفئاتمنمتدربنيعلىتشتمل: المدخالت
كما تشملاملستقبلية،ااسرتاتيجياإجنازيفتاجهاحتتنمويةوحاجاتاحلاليةاملؤسسةأعمالأداءيتطلبها

.يبية وموارد ماليةتدر ومستلزماتومدراءمدربنيمنحتتويهوماالبشريةاملواردتنميةبرامجعلىاملدخالت
أهدافلتحقيق ،تعلموأنشطةفعالياتمنالتدريبيةالربامجيفنيواملتدربنياملدرببهيقوممافيمثلتت: األنشطة

األشياء كما يتعلمون الصحيح،بشكلهااألعمالىتؤدكيفيتعلمونحيثالبشرية،املواردتنميةاسرتاتيجية
.اجلديدة

ا مهارات جديدة متكنهاالبشريةاملوارديف مهارات تحسنيالو تطورالمتثل:تالمخرجا مهامأداءمن واكتسا
.ة جديدةمستقبليوأعمال

يت حدثت يفـــــالالثغراتديدـــــوحتالبشريةواردـــــاملتنميةبرامجمناالستفادةمدىتقييممتثل: العكسيةالتغذية
.القادمةالربامجيفمنهالالستفادة،هاتنفيذ

اصرة نظاما للتعلم االسرتاتيجي ــــيف اجلامعات وغريها من املؤسسات املعةوعليه فإن اعتبار تنمية املوارد البشري
إمنا يعكس من جانب آخر حتمية حتول هذه املؤسسات إىل مضامني معىن املؤسسة املتعلمة، هذا املصطلح ؛املستمر

احلديث والذي يعترب من أهم االجتاهات احلديثة اليت تعكس التوجه االسرتاتيجي يف تنمية املوارد البشرية سيتم التطرق 
. إليه بالتفصيل فيما بعد

في المؤسسة الجامعيةاتيجي في ممارسات تنمية الموارد البشرية التحول االستر : رابعالمطلب ال

ا من كل جوانبها ويف كل أبعادها، هذا وضعها أمام  تعيش اجلامعات اليوم طائلة من التغريات واملستجدات احمليطة 
ه من خالل تطوير التأثري فيه، بالتايل ال متلك خيارا سوى أن حتاول التكيف معه، هذا دفعها إىل مسايرتيصعبواقع 

ا، سيما وظيفة إدارة املوارد البشرية العتبارها يف ظل هذا التوجه شريكا اسرتاتيجيا  ا وتفعيل ممارسا يف يساهم توجها
ا يف رسم رؤاها وحتقيق أهدافهاياجلامعاملؤسسة تبليغ  يعكس هذا التحول حتقيق التنظيم املؤسسي للنقاط ،ة لغايا
:التالية

التوافق مع متطلبات التغيير:أوال

األعمالتصميمالـــــجميفوكبرياعاــــــواستغريااجلامعات اليوم وكذا خمتلف التنظيمات املؤسسية األخرىشهدت
او  الهذايفاحلديثالتوجهإطارففي،إدار مستمروحتديثوتعددتنوعإىلحباجةفيهاالبشريةاملواردأصبحتا
ايف ا، معارفها وخربا فرقصعيدأوفرديالصعيدالعلىسواءأعمالعدةارسةــــمممنمتكينهاأجلمن،مهارا

حديثةوأساليبمبوادعنهاواالستعاضةتنمية املوارد البشرية القدميةموادعناالستغناءالتوجههذااستلزملقدالعمل،
حمددةمهمةإجنازأجلنــــــــماآلخرينمعيعملكيفالفردفتعلماجلماعي،العملمهاراتعلىتركزومتطورة
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يعد اليوم عنوانا ،التعاويناجلماعيالعمليفيندمجوكيفالفريقأعضاءزمالئهمعالعمليتبادلكيفو مشرتكة
)1(.لنجاح املؤسسة اليت ينتمي إليها

برامج يف حماولة مواكبة وموافقة متطلبات التغيري، كان لزاما عليها التغيري من طبيعة وتوجههاوعليه وسعيا من
يف كل مستويات هرميتها اإلدارية وإدارتهللعملاجلديدالتصميممعوتتوافقلتنسجمتنميتها ملواردها البشرية،

عاوين املنسق واملتكامل، هذا بدوره يستوجب ا، يف إطار العمل اجلماعي التموظف التنظيمية من املدير إىل أصغر 
املستقبليةالتغرياتمواجهةأجلمنباستمراروتنميتهمداجلديالعملوإدارةتصميمحيتاجهااليتباملهاراتتزويدهم
.احملتملة

تحول تنمية الموارد البشرية من سياسة إلى استراتيجية: ثانيا

انعكاسات الفكر اإلداري احلديث بني مضامينها، حتول إدارة املوارد البشرية من دورها لقد محلت فلسفة التحول و 
الذي انعكس بدوره على وظيفة تنمية املوارد البشرية ودورها الذي حتول من إطاره االسرتاتيجي، التقليدي إىل الدور 

دف من خالهلا التقليدي والذي كانت ممارساته يف شكل سياسات إىل دور اسرتاتيجي يرتجم يف بناء اسرتاتيجيات 
اء االسرتاتيجية العامة ــــــبناحتياجاتمعوافقــــــــوتتبذلك تتكامل، لجــــــــــامعةإىل توفري الكفاءات احلالية واملستقبلية لل

.هذا يعكس حتول تنمية املوارد البشرية من سياسة إىل اسرتاتيجيةهلا، 

مل الجماعي من خالل تنمية فرق العمل التحول نحو تدعيم الع: ثالثا

اجلماعةأعضاءرشعي،(GROUP DAYNAMIC)مجاعيتفاعلإن العمل يف فريق واحد يؤدي إىل خلق 
حتقيقيفمعا اجلماعةأعضاءاشرتاكومعايريابعضويتهومتسكهماينتمون إليهيتالللجامعةوالوالءباالنتماء
.حتقيقهاأجلمناألهدافهذهعنوالدفاعللجماعةاملشرتكةاألهداف

حمددةمهامإلجناز،آلخروقتمنعملفرقتشكيلاملعلوماتتكنولوجياظليفخاصةاملالئممنأصبححيث 
باإلضافة ه،قائدأوهومنسقالفريقأعضاءاختيارمعايري، أيضا الفريقوإمكانياتومسئولياتصالحياتحتديدمع

االواجباألسسمنذلكوغريالفريقلعملالزمنيةاملدةإىل  ذلك  ختصصلالعمل،لفريقالسليمللبناءمراعا
)2(.العملفريقلبناءومواردهاجهودهاؤسساتاملمنالكثري

.442، صنفسهاملرجع )1(
ص، 285- 286.                                                                                       (2)  االتجاهات الحديثة في تنمية الموارد البشري، ص-
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يف ظل هذه األمهية لفرق العمل يف حياة املؤسسات على اختالفها، أصبح من الضروري تبين برامج لتنمية 
رةـــمسيعملفرقإىلاملؤسساتيفاألعمالتنفيذأسلوبحتولأنبعدخاصة مواردها البشرية ضمن هذه الفرق، 

)1(:املهاراتهذهأهمتتمثل ،يف مجاعاتاليت تتطلب تعلم مهارات لتسيري الفرق وتثمني العمل و ذاتيا

؛اجلماعيالعمليفالرغبةيدعمبشكلاآلخرينمعاالتصالمهارة-
؛اآلخرينمعوالتعاونالتفاعلمهارة-
؛العملوختطيطاألهدافوضعيفاملشاركةمهارة-
؛املسؤوليةروحوتبيناجلماعيالقراراختاذمهارة-
؛معهوالتفاعلالتغيريوقبولالتحديروحإثارة-
؛املتوقعةغريللمواقفالتصديمهارة-
؛الفريقمتاسكإىلتؤديسلوكياتتعليم-
؛اآلخرينمعالتفكريمهارة-
؛اآلخرينمعالعملتنسيقمهارة-
.اآلخرينمعومبتكرةجديدةأشياءإىلالتوصلمهارة-

تنمية الموارد البشرية استثمار بشري يستلزم التنبؤ: رابعا
التطوير، التنظيميالتدريب، التعلم(ة ـــــــــترى بعض املؤسسات أن اإلنفاق على برامج تنمية مواردها البشري

، يعد عبئا وتكلفة على عاتق املؤسسة، لكن التوجه احلديث لتنمية املوارد البشرية غري النظرة هلذا األخري إىل )واإلبداع
االت اليت تساهم و .التنبؤاعتباره استثمارا بشريا يستلزم لنجاحه  يعين االستثمار يف رأس املال البشري اإلنفاق على ا

) 2(.يف املؤسسةيف بناء الفرد

استثماريلـــــوحقرأمسايلإنفاقهوالـــــاهذايــــفاإلنفاقأنالبشريةاملواردتنميةجماليفاملعاصرالتوجهيرىو 
أواآلالتيفآخراستثمارأيشأنشأنهعائدلهاستثماريإنفاقهوإمنابتكلفةليسهوفيهينفقفماخصب،

.احلديثةاملؤسسةيفاالستثماريةأوالتخطيطيةاملوازنةيفاستثماريابندااعتبارهجيببالتايل،... ،التسويقبرامجيف

جيباالستبدالهذا،(Investment)االستثمارمبصطلح(COST)التكلفةمصطلحاستبدالالتوجههذاويؤكد
املدىعلىتتحققبل؛ القصرياملدىيفعوائدهتتحققالاألجلطويلاستثمارااعتبارهاملؤسسةيفاملسئولنيعلى

)3(.الطويل

.114ص، مرجع سبق ذكرهحسني يرقي، ) 1(
.28، ص2000،، اإلسكندريةاملكتب اجلامعي احلديث،والطبيعيةإدارة وتنمية الموارد البشريةعديل علي أبو طاحون، ) 2(
.444، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي،)3(
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وحىت ينجح هذا االستثمار البشري، جيب على املؤسسة أن تعتمد التنبؤ يف بناء براجمه، اليت إمنا هي ختطيط طويل 
دف التمكن ية تنموية للموارد البشرية فيها السرتاتيج والتخطيط الناجح يقوم على التنبؤ ملا قد حيدث يف املستقبل، 

بؤ املؤسسة من رسم االحتياجات املستقبلية هلا من معارف ومهارات من مواجهته واالستعداد له، حيث يساعد التن
.ضمن إطار االسرتاتيجية العامة للمؤسسة، اليت وضعت بدورها على ضوء نتائج التنبؤ  مبتغريات البيئة املتوقعة

ا املؤسسة لالستثمار يف تنمية مواردها  البشرية هي تم  ) 1(:ومن أهم اجلوانب اليت جيب أن 

كذا ال يف عملية االختيار والتعيني،  أي أن تكون املؤسسة ذات نظام فع: استقطاب أفضل المواهب
استخدام العاملني اجلدد وتوفري أسس التعلم ونقل اخلربة بني األجيال املتعاقبة بني العاملني؛

ربامج التنمية ليتم ذلك من خالل تشجيع العاملني وحتفيزهم على االنضمام : إغناء رأس المال البشري
ا وتوزيعها داخل املؤسسة؛ اإلدارية وتشارك املعرفة واكتسا

ويتم ذلك بتوفري نظم وأساليب اإلدارة القائمة على الثقة وتشجيع : المحافظة على العاملين المتميزين
اإلبداع واألفكار اجلديدة؛

عقول العاملني الذين يغادرون املؤسسة تتميز املؤسسات املعرفية بأن رأس ماهلا يكمن يف : إيجاد بيئة التعلم
اية اليوم والذين ميكن أن تستقطبهم مؤسسات أخرى، لذلك ال بد من إجياد أسس لتقوية وترسيخ قواعد  يف 

.الوالء التنظيمي

رأس املال الفكري يف منظمات األعمال : ، امللتقى الدويل اخلامس حولماهية رأس المال الفكري واالستثمار في رأس المال البشريرابح عرابة، حنان بن عوايل، )  1(
.11- 10ص، -، ص2011/ 14/12- 13جامعة الشلف، اجلزائر، العربية يف ظل     االقتصاديات احلديثة، 
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المؤسسة الجامعيةرأس المال الفكري والبشري بتنمية االستثمار في : الرابعبحث الم

اليوم تدرك متام اإلدراك أن املورد البشري هو أمثن مواردها على اإلطالق، العتباره احملرك واملسري جلامعةأصبحت ا
وكفاءاته من خالل االستثمار فيهاراتهـــــاقي املوارد فيها، هلذا ال بد هلا من احلفاظ عليه والرفع من مهــــالوحيد لب

راته وكفاءاته، هذا ـار الرتاكم الزمين خلبـدام ومييل للتوليد الذايت، العتبواعتباره رأس ماهلا احلقيقي الذي يتزايد باالستخ
.أيضا يعرج بنا إىل ضرورة احلديث عن رأس املال الفكري يف اجلامعة

المؤسسة الجامعيةرأس المال الفكري في: ولالمطلب األ

:تعريف رأس المال الفكري: أوال
ال يزال موضوع رأس املال الفكري حديث العهد ويشوبه الكثري من الغموض، كما يعد حمط نقاش من طرف 

فيما يلي بعض املفاهيم نقدم عه، هلذا فقد اختلفت وجهات النظر حول مدلول مفهومه، و الباحثني املهتمني مبوض
:)01-12(احلديثة واملنتقاة من خالل اجلدول 

مجموعة منتقاة من تعاريف رأس المال الفكري: )01-12(جدول رقم

مضمون المفهومالسنةالكاتب
Dniels

&Noordhuis
الفرق بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية الصافية للشركة؛ أي القيمة 2002

.اإلضافية اليت يرغب السوق بدفعها إىل الشركة على قيمة رأس ماهلا السهمي
Malhotra2003 قوة عقلية مصدرها املعرفة، املعلومات، الذكاء واخلربة، تؤثر يف زيادة القيمة

.السوقية والتشغيلية والتطويرية للمنظمة

Awad & Ghaziri
جمموعة من املوارد البشرية الذين يستخدمون عقوهلم أكثر من استخدامهم 2004

م ميتلكون خربات، قيم، ثقافة وقدرة على االبتكار واإلبداع من أليديهم، أل
.أجل إجياد متخصص أو خلق قيمة

Chen et al2005 اليت إذا بلغت مستوى ، هيكليةو ادية املبشرية، الموالاألجمموعة رؤوس
الكفاءة ستحسن مستوى األداء املايل وبالتايل جتعل قيمة املنظمة السوقية 

.أكرب من الدفرتية

.169، ص2009، ، عماناليازوري للنشر والتوزيع، دارإدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال، علي الصاحلسعد علي العنزي، أمحد : صدرلما

م ـــــل جمموعة من األفراد هلـــــالفكري يشمالرأمسالول أن ـــكن القــــمي)01-12(الل التعاريف يف اجلدولـــــمن خ
املؤسسات على استثمارها بغية زيادة اإلسهامات الفكرية وتطبيقها لتحسني معارف، مهارات، خربات وقيم، تعمل 

ا، بالشكل الذي خيلق لديها عالقات ف ل األطراف اليت ــــاعلة مع كــــــالعمليات التنظيمية وتوسيع مساحة إبداعا
.تتعامل معها، مما يزيد يف الفرق بني قيمتها السوقية والدفرتية



تنمية الموارد البشرية استراتيجية لتعظيم االستثمار في رأس المال البشري في الجامعة :الفصل األول

80

المال الفكريمكونات رأس :ثانيا

رأس املال "وهو مؤلف كتاب " ستيوارت.توماس أ"من أوائل الباحثني الذين أطلقوا مسمى رأس املال الفكري هو 
ال، هذه "الفكري ، حيث قسم رأس املال الفكري إىل ثالث أصول معرفية، القت تأييد أغلب الباحثني يف هذا ا

(1):األصول هي

 رأس المال الهيكلي)Structural Capital( : ويشمل العالقات التجارية للمؤسسة، عالمات وحقوق
وهذه متثل اجلوانب غري امللموسة ج اجلاهزة وشبكات األعمال والنظموبراءات االخرتاع، قواعد البيانات، الربام

.وعالية احلساسية
 رأس المال من العالقات)Relationship Capital( : باملؤسسة من العمالء ويتضمن قيم العالقات اخلاصة

.املوردين
 رأس المال البشري)Human Capital( : ويتضمن املهارات الرتاكمية واملعرفة واإلنتاجية للمؤسسة واألفراد

.واجلماعات
ا، فمن املؤسسات من  إن تشكل رأس املال الفكري من العناصر الثالث السالفة الذكر، ال تعين التزام املؤسسات 

من ركزت على وأيضاومنها من ركزت على العالقات السوقية الفكري على البحوث والتطويرماهلاركزت يف رأس
.وغريها"Softwar"الربامج اجلاهزة كشركة 

:رأس المال الفكري في الجامعة:ثالثا

:مداخل رأس المال الفكري في الجامعة-أ

يتطلب رأس املال الفكري يف اجلامعات معاجلة خاصة، نظرا لطبيعة اجلامعة مقارنة بالتنظيمات األخرى؛ إذ تعد 
:مزيج من وحدات رأس املال الفكري اليت تعمل يف جمال املعرفة الكثيفة معربا عنها بثالث مداخل هي

 مدخل االبتكار)Innovation(:عارف ـــــامعة إىل خلق املــــــى اجلـــــفة، حيث تسعاء املعر ــــــمثل يف إنشـــــويت
ل ـــــن أجـــاهلا الفكري مـــــلى أساسها رأمســـــــوظف عـــــاجلديدة، حيث جيب أن تضع املؤشرات واملعايري الالزمة اليت ت

.وغ املعرفة اجلديدة، مشكلة بذلك وظيفة البحث العلمي يف اجلامعاتــــــبل
فة ـــالتوليل ــــــمدخ)Combination( :ات استشارية ـــــــفات وخدمـــــــي توليـــــــدام املعرفة احلالية فـــــــــــــأين يتم استخ

. جديدة، سواء يف جماهلا احلايل أو يف جماالت أخر، مشكلة ما يسمى بتوظيف املعرفة
 مدخل الرافعة)Leverage( : وتقامسها وتبليغها لكل من هم حباجة إليها، حمققة وتتمثل يف نشر وتوزيع املعرفة

.بذلك خدمة للمجتمع املستفيد

.117، 2006القاهرة، ،)غ م(دار النشر ، إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصريةسيد حممد جاد الرب، (1)
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ا تعكس يف مضمـــــــالث الســــــــــــالل املداخل الثــــــــالحظ من خـــن ا الوظائف الثالث للجـــــابقة أ ي نقل ــــــامعة وهــــــــو
تمع، مفس .رة مبضامني ومعاين رأس املال الفكري للجامعاتاملعرفة، البحث العلمي وخدمة ا

:مكونات رأس المال الفكري في الجامعة-ب

: )01-13(يتكون رأس املال الفكري يف اجلامعات من العناصر املشروحة يف اجلدول 

)المكونات والمؤشرات(المؤسسة الجامعيةرأس المال الفكري في): 01-13(جدول رقم 

المؤشرات النوعيةالمؤشرات الكميةالمكونات الفرعيةالمكونات الرئيسية

:أوال
القيـــــــــادة 

واالستراتيجية

.الرسالة-
الغرض االسرتاتيجي-

إعداد وإصدار وثيقة -
برسالة اجلامعة وغرضها 

.االسرتاتيجي

مدى االستعداد وااللتزام مبا -
تفرضه رسالة اجلامعة وغرضها

املعايري الواضحة حتديد -.التقييم الكلي-
.للتقييم

التحسني املستمر والدوري يف -
.املعايري

.تنوع جماالت املعايري-
مستوى املعايري يف ضوء املعايرة -

.التنافسية
األهداف الكمية يف -األسبقيات األكادميية-

التعليم
مدى ارتباط األهداف برسالة -

.وغرض اجلامعة
يف األهداف الكمية -.األسبقيات البحثية-

البحوث واألنشطة العلمية 
األخرى

:ثانيا
رأس المال البشري

أساتذة هلم أمساء ذات -
مسعة دولية أو الذين عملوا 

يف جامعات عاملية 
والشخصيات املرجعية يف 

.ختصصها

عدد محلة جائزة نوبل أو -
.أي جائزة عاملية

عدد املشاركات يف -
املؤمترات العاملية ضمن 

.العلميةاجلماعة املرجعية 
.عدد براءات االخرتاع-
عدد البحوث احملكمة -

واملفهرسة ضمن الفهارس 
العلمية املعروفة

.تنوع االختصاصات-
االت وأمهية عددها - تنوع ا

ا .وتطبيقا
.عدد البحوث الرمسية-

عدد الكتب الرمسية واملرجعية يف -عدد الكتب احملكمة-
.جماهلا
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من غري الفئات (األساتذة -
).السابقة

عدد األساتذة والباحثني -
.من نفس الدرجة

.تنوع االختصاصات-
مدى املشاركة يف البحث -

.والتأليف واالستشارات
األساتذة املشاركني من غري -

.الفئات األخرى
عدد األساتذة -

.والباحثني
نسبتهم إىل األساتذة املشاركني -
تنوع االختصاصات-

األساتذة عدد -األساتذة املساعدين-
.والباحثني

نسبتهم إىل األساتذة املشاركني -
أستاذ أو أستاذ / عدد الطلبة-

.مشارك أو مساعد
املدرسون والباحثون -

املساعدون
نسبتهم إىل األساتذة املساعدين أو العدد-

الباحثني األساسية
طلبة الدكتوراه وما بعد -

.الدكتوراه
العدد-

:ثالثا
الهيكليمالالرأس

الربامج األكادميية -
.ليسانس

برامج الدراسات العليا 
)ماسرت ودكتوراه(

عدد الربامج-
عدد التخصصات-

.تنوع الربامج والتخصصات-
إلقاء : مدى التغري يف الربامج-

ختصصات واستحداث 
ختصصات جديدة خالل 

.اخلمس سنوات املاضية
عدد املختربات-البحث العلمي-

عدد الورش-
.املختربات وحداثتهانوعية -
.نوعية الورش وجتديدها-
/ عدد األساتذة أو الباحثني-

.خمترب أو ورشة
.خمترب أو ورشة/ عدد الطلبة-

جاهزية القاعات بالتسهيالت -.عدد القاعات-.القاعات الدراسية-
.احلديثة

املختربات والورش -
.والتسهيالت

عدد املختربات-
عدد الورش-

خدمات(جاهزية القاعات -
).تكنولوجيا املعلومات

.جتهيزات الورش احلديثة-
عدد برامج تطوير إدارة -.9000إيزو -

اجلودة الشاملة يف 
.اجلامعة

-9000(تقييم فرق اإليزو-
.للجامعة) 2000

) 14001(تقييم فرق اإليزو -عدد برامج تطوير إدارة -14000إيزو -
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اجلودة البيئية يف 
.اجلامعة

.للجامعة

الشبكة العاملية -
للمعلومات

.خدمات ترفيهية-
تسهيالت الشبكات -

الداخلية واخلارجية 
.واإلنرتنيت

قواعد البيانات العاملية -
املكتبات االفرتاضية (

وقواعد البيانات 
).املتخصصة

مالعب، قاعات رياضية، مسرح -
اخل

.الربجميات التشاركية-
.توفر الصالة الشبكية-
سرعة اخلدمات الشبكية-
.مشولية القواعد املتخصصة-

:رابعا
مال العالقاترأس 

اسم اجلامعة ومكانتها -
.العلمية

النجاحات املتميزة يف التعليم -.عمر اجلامعة-
.خالل الفرتة املاضية

الطلبة يف مرحلة -
الليسانس، املاجستري 

والدكتوراه
اجتاه تسجيل الطلبة -

.خالل الفرتة املاضية

اجلامعات املقارنة مع -
.األخرى

عدد الطلبة يف املراحل -
.الثالث

النجاحات املتميزة يف البحث -
.العلمي يف الفرتة املاضية

مدى التسرب واالنتقال من -
.اجلامعة يف املراحل الثالث

املقارنة التارخيية لعدد -.خدمات الطلبة واخلرجيني-
الطلبة يف املراحل 

.الثالث
.عدد املساقات اجلديدة-
.الطلبة املستفيدينعدد -

اجتاه التزايد أو التناقص أو النمو -
.املستقر

استشارات : نوعية اخلدمات-
. إجياد فرص عمل أخرى

عدد الشركات اليت -.العالقات مع الشركات-
تطلب خرجيي 

اجلامعات للتعيني
عدد الشركات اليت -

تتعاقد مع اجلامعة يف 
مشروعات حبث

مدى كرب أو صغر هذه -
الشركات

نوعية استجابة الشركات لربامج -
ا .الشركة ومشروعا

عدد برامج التعليم عن -.العالقات عن بعد-
.بعد

عدد املساقات والكتب -
.اإللكرتونية للجامعة

التطوير املستمر يف -
االختصاصات وجودة برامج 

.التعلم عن بعد
.املساقات على اإلنرتنيتتطوير -
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اخلدمات التفاعلية ملواقع -
.اجلامعة

عدد االستشارات عن -
.بعد

التطوير املستمر ملوقع اجلامعة -
.وإثرائه باخلدمات اإلضافية

عدد مشروعات التعليم مع -.العالقات الدولية-
مؤسسات إقليمية ودولية  

كاالحتاد األورويب أو البنك 
.الدويل

عدد مشروعات البحوث -
.لصاحل املؤسسات الدولية

مدى األمهية يف تبادل اخلربات -
.توفري التمويل للجامعةأو 

.جودة برامج االستضافة-

.بتصرف375إىل372ص، - ، ص2010اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، دار،-إدارة ما ال يقاس–إدارة الالملموسات جنم عبود جنم، : المصدر

وخمتلف مؤشراته والذي يشمل مكونات رأس املال الفكري يف اجلامعات ) 01-13(من خالل اجلدول
جنم عبود "دمي بعض املالحظات حول رأس املال الفكري يف اجلامعات العربية كما يراها ــــايريه، ال بد من تقـــــــومع
)1(:، ممثلة يف النقاط التالية"جنم

واحملاسبة ال يزال رأس املال الفكري يف اجلامعات العربية يعاين من ضعف االهتمام سواء على مستوى القياس -
أو على مستوى التقييم واملقارنة وفق مكوناته ومؤشراته بني اجلامعات، هلذا توجد حاجة ملحة لبناء قاعدة 

بالتايل حتديد مدى التحسني يف ري مبكوناته ومؤشراته املختلفة، بيانات يف كل جامعة عربية لرأمساهلا الفك
توظيفه ونتائجه احملققة؛

كموارد وأصول ليس ضمانا من أجل أن يتحول إىل أنشطة متميزة يف التعليم إن وجود رأس املال الفكري  -
بيئة املالئمة األكادميي وإجنازات كبرية يف البحث العلمي، هلذا ال بد من أن تتوفر اجلامعات العربية على ال

؛وشيوع معايري التميز يف التعليم اجلامعي والبحث العلمي واألنشطة املختلفةوالقيادة الفعالة 
امعات ميثل القيمة ـــــوى اجلـــــــــعلى مست) ريةـــوقية والقيمة الدفتـــــن القيمة الســـــــرق بيــــــكف(كري ــــــــالفالرأمسالإن -

األعلى، مع ذلك فاجلامعات العربية ليس لديها مؤشرات معتمدة لقياس وتقييم التغري احلاصل فيه، سواء يف 
األكادميية والبحثية أو يف املناهج واملساقات وقواعد البيانات والربجميات أو يف مسعة اجلامعة استقطاب امللكات 

تمع(واخلارجية ) بني أعضائها(الداخلية  ؛)يف احملافل األكادميية والبحثية وا

.378- 377ص، - املرجع نفسه، ص)  1(
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القيادة (كري حاجة اجلامعات العربية إىل جمموعة متكاملة من املؤشرات الكمية والنوعية ملكونات رأس املال الف-
، حيث ميكن أن تساعد إدارة اجلامعة يف حتديد جماالت البناء )االسرتاتيجية، البشري، اهليكلي والعالقات

واالستخدام أو الدعم أو حل املشكالت أو النمو والتجديد يف هذه املكونات؛
:كما هو احلال يفاحلاجة لتبين مشروعات جديدة لتعزيز التعليم اجلامعي والبحث العلمي يف اجلامعات  -

الرتتيب اإلقليمي للجامعات العربية؛
التقييم اخلارجي للجامعات العربية؛
تقرير سنوي ملراجعة رأس املال الفكري يف اجلامعات العربية؛
عقد املؤمتر العريب األول لرأس املال الفكري يف اجلامعات العربية.

ربية من بني التنظيمات اليت يعد رأس املال الفكري مفهوما مألوفا ـــــعول أن اجلامعات الــــــر ميكن القـــــويف األخي
ا وفيما يتعلق مبكوناته ومؤشراته ومعايريه  ا وممارسا ا ال تعي معناه احلقيقي وهذا ما ينعكس يف تطبيقا لديها، إال أ

.اليت تغيب يف غالبيتها لديها
الجامعيةالمؤسسة رأس المال البشري في :المطلب الثاني

:ماهية رأس المال البشري:أوال

:مفهوم رأس المال البشري-أ
:يعرف رأس املال البشري على أنه

تلعب دورا رئيسيا يف إحداث الفرق بني ، ما ميتلكه األفراد من معرفة ومهارات ومعلومات واجتاهات"-
)1(".املؤسسات

) 2(".املعرفة اليت ميتلكها ويولدها العاملون وتضم املهارات، اخلربات واالبتكارات" -

املعرفة واملهارات باإلضافة إىل القدرات الذاتية لتحديد وإجياد مصادر املعرفة واملهارات اليت ال ميتلكها األفراد " -
)3(".حاليا

ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، ،-قياس القيمة االقتصادية ألداء العاملين-عائد االستثمار في رأس المال البشرياحتاد اخلرباء واالستشاريون الدوليون، )  1(
.175، ص2003، 1ط
.136، صمرجع سبق ذكره، - إدارة ما ال يقاس–موسات إدارة الالملجنم عبود جنم، )  2(
.147، ص2012، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، )وظائف المنظمة(إدارة األعمال الحديثة أمحد يوسف دودين، )  3(
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ال البشري يف املؤسسة يتمثل فيما متلكه مواردها البشرية من ـــــيتضح من التعريفني السابقني أن مفهوم رأس امل
معرفة، مهارة، خربة، توجهات إجيابية وقدرة متيزها يف كيفيات أداءها ملهامها، حيث ميكن حتديد أهم مؤشرات رأس 

)1(:املال البشري يف املؤسسات على النحو

نقدرات العاملي)Employees Competencies(:وتشمل:
جودة العاملني؛مستوى -
قدرة التعلم لدى العاملني؛-
كفاءة عمليات تنمية العاملني؛-
.قدرة العاملني على املشاركة يف اختاذ القرارات-
 إبداع العاملين)Employees Creativity( :ويشمل:

قدرات اإلبداع واالبتكار لدى العاملني؛-
.الدخل احملقق من األفكار األصيلة للعاملني-
 اتجاهات العاملين)Employees Attitudes(:وتشمل:

تطابق اجتاهات العاملني مع قيم املؤسسة؛-
درجة رضا العاملني؛-
معدل دوران العمل؛-
.متوسط خدمة العاملني باملؤسسة-

وجتدر بنا اإلشارة إىل أن رأس املال البشري يعد أحد مكونات رأس املال الفكري، إضافة إىل رأس املال الزبوين أو 
املعرفة واملهارات يف عقول األفراد متثل رأس املال البشري، الذي يتحول إىل رأس املال (العالئقي ورأس املال اهليكلي 

يتصف رأس املال حيث كما أشرنا سابقا، ) يف مستندات متنوعة يف املؤسسةاهليكلي إذا مت نقلها وحتويلها وتوكيدها 
البشري بكون أن املؤسسة حتصل على منجزاته وإسهاماته يف العمل دون أن تتملكه بشكل مباشر، مما يضيف درجة 

. من عدم التأكد بالنسبة الستخدامه

رأس املال الفكري يف منظمات : الدويل اخلامس حول، امللتقى مكونات رأس المال الفكري ومؤشرات قياسهيوسف أمحد أبو فارة، جاسر عبد الرزاق النسور،)  1(
.8، ص14/12/2011- 13األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، اجلزائر، 
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:االقتصاديالفكرتاريخفيالبشريالمالرأس-ب
)1(:يليفيمااحملطاتهذهأهمإىلاإلشارةميكننااالقتصادي،الفكريفطويلتاريخهلاالبشرياملالرأسفكرةإن

التجاريالفكر:
الثروةتنميةوسائلأهممنارمهاــــباعتبوالتدريبوالتعليمالبشريةاملهاراتعلىكربىأمهيةيعلقونالتجاريونكان
مأكدتفقدالوطنية، كمااإلنتاج،عناصرمنمستقالإنتاجياعنصراواعتربهاالبشريةاملهاراتأمهيةعلىكتابا
ادةــــــزيــلوسيلةـــــكإليهونظرتاملهاراتذهــــــهتنميةيفوالتدريبالتعلمبهيقومالذيالدورأمهيةعلىأيضاأكدت

والتدريبالتعليممفهومومنالبشرياملالرأسفكرةمنبينةعلىالتجاريونكانفقدهلذا،الوطنيةاإلنتاجية
الفكرزوايامنمنعزلةزاويةيفإمهاهلاإىلأدىمماالتحليلية،الصبغةافتقدتاألفكارهذهأنإالكاستثمار،
.االقتصادي

الكالسيكيالفكر:
لدىالنافعةاملكتسبةواملهاراتالقدرات":تعينالبشري مال ـــالرأسرةــــــفكأنجندالتقليدينيإىلباالنتقال

تمع،الفردثروةمنجزءاواعتربهالوطيناملاللرأسمسيث تعريفهآدمأدرجفقد،"اداألفر  موضعيفأوضحكماوا
بظهورو .البشرياملالرأسيـــــفاار ـــــــاستثمرــــــيعتبالنافعةوالقدراتاملهاراتاكتسابأن"األممثروة"كتابه منآخر

املالرأسملفهومودقيقاملــــــشورـــــتصبرزديثة،ـــاحلالكالسيكيةللمدرسةدارائ)Alfred Machel(مارشال
إنتاجيةمنيزيدوطنيااراــــــاستثمانوالتدريب يعترب التعليموأنالــــــمرأسيعتربريــالبشالعنصرأنأكدفقدالبشري،
.يف البشراملستثمراجلزءذلكاملالرأسيفماأقيمأنفذكراألفراد،
فيشرإرفينج)Irving Fisher( :

تيارإدرارعلىقادرأصلكله  بأناملالرأسيعرففهوالبشري،العنصرإليهويضماملاللرأسالشاملاملعىنيربز
الكما . للبيعقابلغريأوقليالفيهاملتضمناملادياحملتوىكانإذاعماالنظربصرفزمنية،فرتةعربالدخلمن

.أنفسهماألفراديفتتمثلالثروةألنحدهايفثروةاألفرادمناملعطاةاخلدماتيعترب
كثرية ملفكرين أبدو اهتمامهم بالتعريف برأس املال البشري وكان حماوالتهناكشولتز،نظريةإىلالوصولوقبل
:يف النقاط التاليةتركيزهم 

؛البشريالعنصرأمهيةإىلاالنتباهجذب-
البشرياالستثمارعلىالرتكيزأيضا مكوناته،كأحدالفردمهاراتوإدخالالبشرياملالرأسماهيةحتديد-

؛ ملورد البشرياوإنتاجيةمهاراتلتحسني

.139-138ص، -، صمرجع سبق ذكرهحسني يرقي، )  1(
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القيمةولتحديدالبشريةاملواردملخزوناألمهية االقتصاديةمقدارلتحديدالبشرياملالرأسقيمةتقدير-
ع؛للمجتمبالنسبةلألفراداالقتصادية

؛الفردعجزعنالناجتةالبشرياملالرأسيفاخلسارةمفهومإدخال-
.والتدريبوالتعليمالصحةجماليفواالستثمارالعمالةهجرةعنوالناجتةالبشرياملاللرأساالقتصاديةالرحبية-

:رأس المال البشرينظريةتطور-ج

 نظرية رأس المال البشرية لشولتز(Schultz)

إن الكتابات واألحباث اليت تعاجل إدارة املوارد البشرية للمؤسسة من خالل منظور اسرتاتيجي، جتد جذورها 
يف الستينات من خالل نظريته وأحباثه، اليت (Schultz)" شولتز"ومفاهيمها األساسية يف تلك املفاهيم اليت قدمها 

حيث أحدث انقالبا يف املفاهيم االقتصادية السائدة يف فرتة .1979عام " نوبل"حصل نتيجة هلا على جائزة 
، اليت أوضح من خالهلا أمهية رأس املال البشري (Human Capital)" رأس املال البشري"الستينات، بتقدميه لنظرية 

وحسب هذه النظرية تعد املوارد البشرية مبثابة .)1(ية رأس املال املادي يف حتقيق معدالت منو أسرعاليت قد تفوق أمه
. ورمبا تفوق ذلكرأمسال هلا نفس أمهية املوارد املادية األخرى وتسٌري بنفس املبادئ

هو السبيل الوحيد لالستثمار يف املورد البشري " التعليم"يف دراسته وأحباثه من فرضية مفادها أن " شولتز"انطلق 
وللتحقق من مدى تأكد فرضيته ركز على العمال املزارعني بالواليات املتحدة األمريكية، أين الحظ .وتعظيم منفعته

ضرورة " شولز"بعدها حدد . ن خالل تعليمهم وإعطائهم منحا دراسيةأن إنتاجيتهم تزداد وترتفع  باالستثمار فيهم م
:الرتكيز واألخذ بعني االعتبار أثناء العملية التعليمية، عاملني اثنني مها

ألنه كان من املمكن (اإليرادات اليت كان من املمكن للمورد البشري أن حيصل عليها لو أنه مل يلتحق بالتعليم -
يتعلم فيها يدا عاملة حتصل مقابل إنتاجها على أجر؛ أي أن التعليم هنا ميثل بالنسبة أن يكون يف الفرتة اليت

).له فرصة بديلة
تكلفة التعليم من مستحقات املؤسسة التعليمية مبا فيها من مصاريف تتشكل يف املرتبات واألجور واملعدات -

املستخدمة يف التعليم،
ذا عمل  ادات السائدة وأحدث انقالبا يف املفاهيم االقتصادية، بتوجيه التفكري على تصحيح االعتق" شولتز"و

واألنظار إىل اعتبار التعليم باإلضافة إىل أن هدفه ثقايف فإن هدفه وبعده اقتصادي، ألن التعليم يرفع من املهارات 
م مما يسهم وحيسن من الطاقات البشرية مما جيعلهم يؤدون وظائفهم بكفاءة أكرب، يؤدي هذا إىل رفع أج ورهم وإيرادا

.مباشرة يف زيادة الدخل الوطين وحتقيق النمو االقتصادي

.64-63ص، - ص، مرجع سبق ذكرهمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية،راوية حسن حممد، )  1(
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االستثمار يف العنصر البشري هو كل إنفاق استثماري على الرتبية والتعليم يؤدي إىل اعتبار" شولتز"وعليه توصل 
)1(.ورفع مستوى معيشتهإىل زيادة إنتاجية الفرد الذي حصل على التعليم وبالتايل إىل زيادة دخله 

جماليفاملطبقةاملفاهيممنالكثريأنإالالتعليمعلىالبشرياالستثمارجماليفشولتزدراساتتركيزمنوبالرغم
)2(.التدريبجماليفوخاصةالبشرياالستثمارمناألخرىاالتايفتطبيقهاميكنالتعليم،

إسهامات بيكر( Baker):
الذي كانت أحباثه يف جمال االستثمار يف التدريب من أهم اإلسهامات يف جمال االستثمار " بيكر"ظهرت جهود 

كانت مركزة على تطوير مفاهيم االستثمار حيث، 1993عام " نوبل"البشري، اليت بناء عليها حصل على جائزة 
ليل يف اقتصاديات االستثمار ــأداة للتحـــــاملفاهيم النظرية كدام هذه ـــــــالبشري، حيث أوضح بطريقة علمية كيفية استخ

نتيجة إلسهاماته يف جمال (يف املورد البشري، مركزا يف ذلك على وجه هام من أوجه االستثمار البشري وهو التدريب 
اليت تقدم له التدريبميز بني التدريب العام الذي يزيد يف إنتاجية الفرد احلدية يف املؤسسة حيث ، )االستثمار البشري

ال ألي مؤسسة ــــــإمكانية تركه للعمل باملؤسسة يف أي وقت واالنتق(اـــــؤسسة أخرى قد يعمل ـــــــذا يف أي مــــــوك
التدريب ا، أم)أخرى، بالتايل فإن تكلفة معدل دوران العمل ال ترتبط ارتباط قويا بتكلفة هذا النوع من التدريب

ايد من اإلنتاجية احلدية للفرد يف املؤسسة اليت تقدم له التدريب بدرجة أكرب من إنتاجيته احلدية إذاملتخصص فهو يز 
بالتايل تكلفة ال توجد لدى املؤسسات األخرى، التدريب على آلة خاصة باملؤسسة مثال(عمل بأي مؤسسة أخرى

يضطر املؤسسة إىل العمل على أن ال يرتك معدل دوران العمل ترتبط ارتباط قويا بتكلفة التدريب املتخصص، هذا 
قد درس درجة " بيكر"ذا يكون ،)العامل املتدرب تدريبا متخصصا للعمل فيها، ألن هذا يكلفها خسارة كبرية 

)3(.االرتباط بني تكلفة معدل دوران العمل وتأثريه على تكلفة التدريب خاصة التدريب املتخصص

إسهامات مينسر(Menser):
اإليرادات بني ) الفروق(يف أحباثه من خالل استخدام مفهوم رأس املال البشري إىل أن اختالف " مينسر"أشار 

والذي يعود الف توزيع الدخل بني هذه الوظائفاختاالوظائف؛ إمنا يعود إىل االختالف يف طول مدة التدريب وكذ
تعترب من العوامل اليت ترفع من " مينسر"بالدرجة األوىل إىل مقدار إنتاجية كل وظيفة، كما أن األقدمية واخلربة حسب 

. إنتاجية العامل

وحسب مينسر فاالستثمار يف رأس املال البشري يهدف إىل إبراز أمهية حتديد التكلفة والعائد من التدريب يف 
ص السلوك لدى العاملني، اليت تتحدد بتحديد تكلفة التدريب واليت قسمها إىل تكاليف مباشرة تفسري بعض خصائ

.171ص،1،2007، عمان، ط، دار وائل للنشراقتصاديات العملمدحت القريشي،)  1(

.67، صمرجع سبق ذكرهمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية،راوية حسن حممد، )   2(
.بتصرف81إىل64ص، - املرجع نفسه، ص)   3(
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ائعة ـــــفة الفرصة الضـــــاليت تشكل تكلاشرة، ــــــــري مبفة غــــــوتكل) تكلفة معدات التدريب، أجور املدربني واملتدربني(
.لتدريب والذي يشكل إيرادات الفرد بعد التدريببالنسبة للمدرب أو املتدرب، أيضا حتديد العائد من ا

أهم منو العاملنياألفرادوسلوكدخلأي أنه ركز يف أحباثه على دراسة أثر االستثمار يف التدريب على 
)1(:استنتاجاته

العمليف التدريبمنمزيدعلىحصولهاحتماالتزادتكلماالتعليميةالفردمستوياتزادتكلماأنه-
وكلما زاد أجره؛

؛التدريبيفاالستثمارتكلفةزادتكلماالعاملدورانمعدلزادكلما-
.املؤسسةيفالفردواستقراربقاءاحتمالزادكلمااملتخصصالتدريبيفاالستثمارزادكلما-
:مداخل قياس قيمة رأس المال البشري-د

ا باعتبار املورد البشري فيها أصال من ـــــإن تبين املؤسسات لفكرة إمكانية االستثمار يف مواردها البشرية، يؤك د إميا
أصوهلا، بالتايل فقد تعددت املداخل اليت ميكن تبنيها من طرفها لتحديد قيمة هذا األصل، نبني هذه املداخل يف 

: )01-14(اجلدول 

.142، صمرجع سبق ذكرهحسني يرقي، )    1(
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مداخل قياس قيمة رأس المال البشري): 01-14(جدول رقم 

النموذجالتعريفالمدخل
مدخل التكلفة 

التاريخية لقياس قيمة 
الموارد البشرية

التكلفة الالزمة للحصول على املوارد 
البشرية هي اليت حتدد قيمتها، مبعىن أن 
التكاليف الالزمة لتعيني أفراد مؤهلني 

للتكاليف تعترب أساس تطبيقي عملي 
.التارخيية

: النموذج
تكاليف االستقطاب = رأس املال البشري

تكاليف + تكاليف التعيني +واالختيار
اإلنتاجية الضائعة + وقت املدرب+التوظيف

.خالل فرتة التدريب
مدخل تكلفة اإلحالل 
كمقياس قيمة الموارد 

البشرية

التضحية اليت ستتحملها املؤسسة 
اليوم إلحالل موارد بشرية بدال من 

يرتبط مبفهوم حيث املوجودة اآلن، 
تكلفة اإلحالل مفهوم تكلفة الفرصة 

.باإلضافة إىل التكلفة املدفوعة

:النموذج
تكلفة + تكلفة االستقطاب= تكلفة اإلحالل 

+ تكلفة التوظيف+ تكلفة التعيني+ االختيار
تكلفة + دريب والتوجيه الرمسيتكلفة الت

اإلنتاجية + وقت املدرب+ التدريب أثناء العمل
+ تكاليف االنفصال+ الضائعة أثناء التدريب

+ تكاليف اإلنتاج املفقود أثناء االنفصال
. تكاليف الفرصة للوضع احلايل

مدخل العوائد 
المستقبلية لقياس قيمة 

الموارد البشرية

قياس قيمة املوارد البشرية بالتنبؤ 
وتقدير العوائد املستقبلية اليت ميكن 

. احلصول عليها من هذه املوارد

أهم مناذج قياس العوائد املستقبلية للموارد 
:البشرية

منوذج قيمة ناتج العمل؛-
منوذج األجور واملرتبات ؛-
منوذج االختالفات يف تكلفة العمل؛-
.منوذج ختصيص العوائد-

.بتصرف149- 148ص، -صمرجع سبق ذكره،أمحد يوسف دودين، : المصدر

اليت تعىن بقياس قيمة املوارد لرغم من أمهية النماذج احملددة أنه على ا)01-14(نالحظ من خالل اجلدول 
ا نسبية ومل تستند إىل  ا اشتملت على بعض القصور متثل أساسا يف كو وذج متكامل ـــــمنالبشرية يف املؤسسة، إال أ

ا عربت عن وجهة نظر املؤسسة دون األخذ يف االعتب القات التبادلية بني ــــــار العــــــإلدارة املوارد البشرية، كما أ
ا هلا من انعكاسات قد تؤثر على قيمة رأس املال البشري فيها، باإلضافية إىل العوامل البيئية مبؤسسة واألفراد فيها، ــــامل

ا التأثري على عطاءه ة بالفرد العامل وااحمليط ومن مث على قيمته احلقيقية واليت من األساس يصعب حتديدها ليت من شأ
.بدقة

إن احلديث عن مداخل قياس قيمة رأس املال البشري احملددة أعاله، تطرح إشكالية خلق القيمة املضافة يف 
مصفوفة تبني األبعاد املختلفة لرتكيبة املوارد البشرية ومن مث " ستيوارت"املؤسسة االقتصادية، للحديث عن هذا حدد 



تنمية الموارد البشرية استراتيجية لتعظيم االستثمار في رأس المال البشري في الجامعة :الفصل األول

92

تسهل على املؤسسة تصور أسلوب التسيري املالئم ملواردها البشرية يف كل حيث قيمة رأس املال البشري الذي متثله، 
:حالة قد يتواجدون عليها، مما يسهل عليها حتديد قيمتها وفيما يلي تقدمي هلذه املصفوفة

مصفوفة األبعاد المختلفة لقيمة رأس المال البشري): 01-02(رقم شكل 

، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةأثر مساليل حيضية، :املصدر
.   119، ص2005اجلزائر، 

مصفوفة األبعاد املختلفة لقيمة رأس املال خصائص كل خلية من خاليا)01-02(حيث نبني من خالل الشكل 
:على النحوالبشري

ا تقدم قيمة مضافة منخفضة، متثل موارد بشرية يصعب استبداهلا بالرغم م: الخلية األولى ينطبق هذا عادة ن أ
لى على ذوي املهن احلرفية اليدوية النادرة اليت قلما جند متخصصني فيها، إال أن املؤسسة يف حاجة إليهم ع

م ال يقدمون إال قيمة مضافة ضعيفة العتمادهم على أدوات تقليدية ونظرا لصعوبة إ الهلا بأخرى حالرغم من أ
ا . تعمد املؤسسة إىل تدريبها وتنميتها للرفع من قيمتها كرأس مال بشري خاص 

بالرغم من ندرته متثل مورد بشري يصعب استبداله وينتج قيمة مضافة مرتفعة للمؤسسة، ف:الخلية الثانية
، تعمل املؤسسة )رأس ماهلا احلقيقي(وصعوبة احلصول عليه إال أنه ميثل أفضل وأعلى رأس مال بشري لديها 

وإتاحة فرص اإلبداع لديه من خالل حتفيزه وإرضائه، بغية التحسني من إنتاجيته واحملافظة على على احلفاظ عليه 
.القيمة اليت حيققها

)01(الخلية رقم 
.مورد بشري يصعب استبداله-
.ينتج قيمة مضافة منخفضة-

)02(الخلية رقم 
.مورد بشري يصعب استبداله-
.ينتج قيمة مضافة مرتفعة-

)03(الخلية رقم 
.مورد بشري يسهل استبداله-
.منخفضةينتج قيمة مضافة -

)04(الخلية رقم 
.مورد بشري يسهل استبداله-
.ينتج قيمة مضافة مرتفعة-

صعب االستبدال

املورد البشري

سهل االستبدال

مرتفعةالقيمة املضافة        منخفضة                     
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موارد بشرية يسهل احلصول عليها وتقدم قيمة مضافة منخفضة للمؤسسة، تتميز بالوفرة يف متثل : الخلية الثالثة
سوق عرض اليد العاملة مع سهولة اإلحالل، بالتايل فهي ال تشكل رأس مال بشري ذا قيمة مرتفعة بالنسبة 

م الوظيفية ألن تك لفتهم ستكون أكرب للمؤسسة، لذا فهي ال تبذل جهدا يف االستثمار فيهم للرفع من مهارا
.بكثري من العوائد اليت قد حتصل عليها املؤسسة منهم

ا تقدم قيمة مضافة مرتفعة للمؤسسة، هنا :الخلية الرابعة متثل موارد بشرية يسهل استبداهلا على الرغم من أ
تفعل هذا تفاديا ها الـــــلكنلرغم من إمكانية إحالله بآخرين، املؤسسة تعمل على احلفاظ على هذا املورد على ا

لتكلفة اإلحالل، باإلضافة إىل كون هذا املورد يقدم قيمة مضافة عالية وال حيتاج إىل جهد ووقت وكلفة كبرية 
.لتنميته وتأهيله

:المؤسسة الجامعيةمقومات االستثمار الفعال لرأس المال البشري في :ثانيا

بالتايل ال بد أن بشرية وإشكاالت االستثمار فيها، بقضايا املوارد الاملعاصرة اليت تعىنتعد اجلامعة أوىل التنظيمات 
)1(:تتوفر على مقومات ومرتكزات فاعلة تساعدها على النهوض مبواردها البشرية، ميكن إبرازها فيما يلي

:)عضو هيئة التدريس ( األستاذ الجامعي - أ

ا  ذباملعلومات واملعارف واألفكار، فإعلى مستوى أخر للرأمسال البشري رأمسال بشري مزود يعد األستاذ اجلامعي 
ا، فاجلــــــامعة فإن األســـــــدخالت اجلــــــان الطالب أهم مــــك امعة حتتاج لنوعية متميزة من هيئة ـــــتاذ أهم مقوما

ا ال مببانيها،  م وحبوثهم قبل أي اجلامعة بفكر هؤالء األفالتدريس، ذلك ألن اجلامعة بأساتذ ساتذة وعملهم وخرب
على اختيار عضو هيئة ءالكفرأس املال البشريداء وظيفتها يف إنتاج أيتوقف جناح اجلامعة يف ، حيث شيء

وصول األستاذ اجلامعي ف.نيا من وقت آلخر، حىت تكون له القدرة الالزمة لوظيفتهـــــميا ومهـــــعلأدائهالتدريس وتطوير 
:البناء الفعال للرأمسال البشري يتطلب منهإىل 

؛ضرورة االهتمام بتوفري التوجيه اإلرشادي واألكادميي-
االهتمام بالكشف عن ميول واهتمامات الطالب وتنميتها، مبتعدا عن التلقني الكالسيكي للمعارف فاألستاذ -

تمعاجلامعي يف موقع يسمح له باكتشاف قدرات طلبته وتوجيهها مبا خيدم  ؛ا
.االعتماد على برامج ومقررات تعليمية مرنة، حترتم ميوالت واهتمامات ورغبات الطالب-

.وسيتم التعرف على األستاذ اجلامعي وكل ما يتعلق به يف الفصل الثالث من هذا البحث

.399- 398ص،- ، صمرجع سبق ذكرهرفيق زراولة، )  1(
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:مناهج ومقررات الدراسة-ب

لن يتأت له حيث ، واإلبداعيعين تزويده مبختلف املعارف القادرة على منحه صفتا التميز رأس املال البشريبناء
للمورد ذلك إال إذا استفاد من مقررات ومناهج دراسية جامعية هلا ميزات خاصة، تربط بني النظري والتطبيقي ومتنح 

ال ــــــرأس املامعة يف إعداد ـــــاح اجلـــات جنومـــــفاملناهج من املقررات من بني أهم مق؛ ما يلزمه من معلوماتالبشري
تمع، لذا عليها أن تتسم مبا يأيتالبشري :املبدع واخلالق، الذي حتتاجه خمتلف مؤسسات ا

؛التجدد والتطور-
؛االرتباط الوطيد مبتطلبات التنمية الشاملة-
؛االهتمام بالدراسات التطبيقية-
وعدم الذوبان االعتبار خصوصيات الرتكيبة الذهنية والفكرية ألفراد كل جمتمعاالعتماد على مناهج تأخذ بعني -

.عشوائيا يف عوملة املناهج
:أساليب التدريس-ج

يف التعليم يتسم تعد أساليب التدريس يف اجلامعة من أهم مقومات االستثمار اجليد يف رأس املال البشري، حيث 
حيتاج إىل قدرات اخللق ومنها ما ا ما حيتاج إىل احلفظ واالستظهارفمنه، موادهاجلامعة بتعدد أساليبه نظرا لتعدد 

هذا ما سيتم الفصل فيه من خالل الفصل ، منها ما حيتاج إىل املمارسة العملية والتجربة امليدانيةكذلك و واإلبداع
.الثالث هلذا البحث

:الهيكل التنظيمي واإلداري للجامعة- د

، تتكون من هيكلة رمسية مرتبطة بتوزيع استقراراهليكل التنظيمي للجامعة هو اخلريطة اليت تصف تنظيمها يف حلظة 
هيكلة غري رمسية مبنية على جمموع كذا الوظائف واألدوار وحتديد املسؤوليات وخطوط السلطة والعالقات التنظيمية،  

ضمن فمجموع املكونات البشرية واملادية، املؤسسة اجلامعيةداخلخمتلف املوارد البشريةالعالقات الشخصية بني 
رأس ؤثر بصفة مباشرة على نوعية ــــــــي تتم على مستوى اجلامعة تــــــارسات التنظيمية التـــــــوجمموع املمهيكلة اجلامعة 

وبناء اهليكل ملتخصصهو تكوين اإلطار اإلداري ااجلامعةمن أهم عوامل جناح حيث أنه،املنتجاملال البشري
ولكن مي الرتبوي، اللذان يسامهان معايالتنظيمي املرن دون اإلخالل بالوحدة العضوية بني اجلهازين اإلداري والتنظ

.بطرق خمتلفة، يف حتسني املردود ورفع اإلنتاجية
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إدارة المعرفة من منظور المؤسسة الجامعيةتنمية رأس المال البشري في : ثالثالمطلب ال

اهيم تشكل انعكاسا ملف،يف املؤسسات على رأسها اجلامعة(Intellectual Assets)أصبحت األصول الفكرية 
ا املتشكلة أساسا يف مضامني معرفية يشكل الرتاكم ،ومصدرا لنجاح مهامها وفعالية نواجتهاالتطور والرقي يف ممارسا

تمع الذي تتواجد فيه، حيث بدأت املؤسسات تعمل على إدارة معارف هذه األصول من  فيها ثروة املؤسسة وا
ذا النوع من األصول، معتمدة يف ذلك على  خالل تبنيها ملدخل إدارة املعرفة الذي يعترب ظاهرة معقدة الرتباطها 

Knowledge Management)جيات دائمة التطور كأداة تساندها على تفعيل إدارة املعرفة التكنولو  واالستفادة من (
ا .ممارسا

مفاهيم إدارة المعرفة: أوال

ا بالعنصر البشري الذي  تعترب إدارة املعرفة ظاهرة معقدة يف حياة املؤسسات على اختالفها؛ إذ ترتبط ممارسا
.  حكم فيها وأصال ال ميكن امتالكهيشكل ثروة يصعب الت

:تعريف المعرفة-أ

ا :تعرف املعرفة على أ
يعطي (Leverage)استخدام مفهوم حيث الرافعة اليت تتكون من اخلربات الالزمة إلنتاج االبتكار والكفاءة، " -

النظر اليت ترى أن املعرفة هذا يكون مطابقا لوجهة ختلف األفراد حنو حتقيق التميز، معىن قوة خفية أو رافعة مل
)1(".هي القوة 

منمتكناليتهيفواملمارسة،التعلمطريقعنعليهااحلصوليتماليتواملعلوماتالبياناتاستخدامحصيلة"-
للمشاكلأفضلحلولإىلالوصولعلىة قدر أكثرجتعلهو تواجهاليتاملستجداتمعالتجاوبمنميتلكها

)2(".معرفتهجماليفتقعاليت

)3(".تقامسهاعندكبرياازدياداتأثريهايزدادالتكنولوجياو املعلوماتمنتوليفة"-

ي ميكن من خالهلا مواجهة ـــــمن التعاريف السابقة ميكن القول أن املعرفة تتكون من البيانات واملعلومات الت
التكنولوجيات اليت تساعد على خلق، نشر وتبادل املشاكل وحلها، حيث تدفع باملورد البشري حنو التميز مبساندة
.املعارف بني األشخاص يف إطار توافر عامل خربة مشرتك بينهم

.56ص ،مرجع سبق ذكرهسيد حممد جاد الرب،)   1(
.10، ص 2009عمان،والتوزيع، للنشرالعلميللكتابجدار،المعرفةإدارةالظاهر،إبراهيمنعيم)   2(
.56ص،2008،عمان،للنشرصفاءدار،الزبونمعرفةإدارةطالب،فرحانعالء) 3(
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املادةمتثل"وللتوضيح وبغية التمييز بني كل من البيانات واملعلومات واملعرفة اليت يكثر اخللط بينها، فإن البيانات
حـــــيسمكلــــــبشوتنظيمها تصنيفهامتبيانات"عنعبارة، أما املعلومات فهي )1("واملعايناألرقاممثلاخلام

وفيما خيص املعرفة .)2("يستقبلهامنأفعالردوديفوتؤثرمعىنهلافاملعلومات، بالتايلمنهالالستفادةاــــــباستعماهل
ا حصيلة استخدام البيانات واملعلومات اليت يتم احلصول عليها عن طريق التعلم واملمارسة .فقد مت اإلشارة سلفا إىل أ

:تعريف إدارة المعرفة-ب

ا :تعرف إدارة املعرفة على أ

)3(."ملعرفةعبارة عن جتميع للعمليات اليت تؤدي إىل خلق ونشر وتوزيع واالستفادة من ا"-

امزيج من اخلربة والقيم واملعلومات اجلديدة، " - وهي متضمنة يف املنظمة متأصلة ومطبقة يف عقل العارف 
تمع ليس يف الوثائق ومستودعات املعرفة فحسب ولكنها أيضا يف الروتني التنظيمي واملمارسات واملعايري  وا

ا معرفة كيف )4(".وبعبارة صرحية أكثر إ

)5(".أفرادهامعارفهيؤسسةامليفاألمثناملواردأنفكرةعلىقوميمصطلح" -

من التعاريف السابقة ميكن القول أن إدارة املعرفة متثل مجلة اجلهود القائمة واملمنهجة ضمن العمليات الداخلية 
للمؤسسة بغية اكتشاف، خلق، نشر املعرفة وتطبيقها وجتديدها بني مواردها البشرية لالستفادة منها، سواء كانت 

.معرفة صرحية أو ضمنية
اجلامعة فقد عرفت ااملعرفة يفأما إدارة  :على أ

عملية تستهدف امتالك القدرة على تنمية واستثمار رأس املال الفكري يف اجلامعة، من خالل العمليات " -
تطبيقها يف األنشطة اإلدارية املختلفة، مما كذا املعرفية املتمثلة يف تشخيص وتوليد وختزين وتطوير املعرفة وتوزيعها،  

)6(".عةيزيد من إنتاجية اجلام

فتبين اجلامعة جلهود إجناح فلسفة ومهمة توليد املعرفة بني موظفيها، ختزينها، حتديثها وتوزيعها، من خالل وعليه
حث العلمي وترسيخ ثقافة العمل اجلماعي ونشر فلسفة التحسني والتعلم املستمرين فيها وبني مواردها البشرية دعم الب

.35، ص 2010،عمان،والتوزيعللنشراحلامددار، والحلولوالتقنياتالتحديات:المعرفةإدارةطيطي،إمساعيلمصباحخضر)1(

.38، ص 2001، ، اإلسكندريةاجلامعيةالدار، اإلداريةالمعلوماتنظمالبدكري،حممدصونيا)  2(
.44ص، ذكرهمرجع سبق سيد حممد جاد الرب، )  3(
.25ص،2005عمان،،دار املسرية للنشر والطباعة، المدخل إلى إدارة المعرفةعبد الستار العلي وآخرون، )  4(

)5  ( Nancy Dubois, Tricia Wilkerson, Knowledge Management : Background paper for the development
of a Knowledge Management Strategy for Public Health in Canada , National collaborating centre for
methods and tools , October ,2008,p16.

، حبوث معتمدة،كلية الرتبية، المفهوم ـ العمليات ـ النواتج: التعليمية أساليب االستفادة من إدارة المعرفة بالمؤسساتثروت عبد احلميد عبد احلافظ عيسى، )6(
. 6ص،2008جامعة األزهر، ، قسم اإلدارة والتخطيط والدراسات واملقارنة
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لى توفري املناخ املساعد على ذلك، ميكنها من تطبيق وتفعيل ما يسمى بإدارة العمل عكذا من أساتذة وإداريني،  
.املعرفة واليت تعد اليوم عنوانا لنجاحها يف ظل عصر مسي بعصر املعرفة والقوة فيه ملن ميلك املعلومة واملعرفة

إدارة المعرفة في الجامعة كنظام: ثانيا

املدخالت والعمليات :وهيمكونة لهيشري مفهوم النظام كما هو متعارف عليه إىل وجود ثالث عناصر أساسية 
، حيث اتفق الكتاب والباحثني املهتمني بإدارة املعرفة يف املؤسسات ومنها اجلامعة إىل اعتبارها نظاما واملخرجات

):01-03(امني كل منها يف الشكل يتشكل من العناصر سالفة الذكر، اليت سيتم حماولة حصر مض

إدارة المعرفة في الجامعة كنظام): 01-03(شكل رقم 

إعداد الباحثة:المصدر

الذي حيدد وبدقة مدخالت منظومة إدارة املعرفة يف اجلامعة، اليت متثلت أساسا يف ) 01-03(بناء على الشكل 
حديد ـــاحتها، باإلضافة إىل تــــــكرية والتكنولوجيات اليت ميكن للجامعة إتــــــكات الفـــــــاملمتلدخالت اإلنسانية، ــــــمجلة امل

تشخيص ة ــــــى خمرجات واملتمثـــــلة يف كل من عمليـــــي تعمل على حتويل املدخـــــــالت إلـــــرفة التـــــعمليات إدارة املع
ها، لتحصل بعد ذلك اجلامعة على مجلة النواتج تطبيقها وأخريا توزيعها، ختزينها، توليد، أهدافهاديد ــــــة وحتـــــرفـــــاملع

منظومة إدارة المعرفة في الجامعة

المخرجاتالعملياتالمدخالت

أساتذة؛-
موظفني إداريني؛-
طلبة؛-
.قيادة تؤمن بإدارة املعرفة-
خمابر البحث والتطوير؛-
ورشات البحث وفرق العمل؛-
بنك املعلومات يف اجلامعة؛-
نظم املعلومات؛-
براءات االخرتاع؛-
حبوث املفكرين والباحثني من -

.داخل وخارج اجلامعة اخل
.تكنولوجيات املعرفة بأنواعها- 

مستوى معريف أرقى؛-
خرجيي جامعة ذوي جودة معرفية أكرب؛-
قرارات جامعية سليمة مبنية على قاعدة -

معرفية متينة؛
حتسني اخلدمات اجلامعية وتدويلها؛-
حبوث علمية ذات مستوى عايل وعاملي؛-
خدمة أفضل للمجتمع؛-
أداء جامعي مرتفع؛-
مسعة جيدة؛-
التنافس؛قدرة أفضل على -
البقاء واالستمرار؛-
حتقيق القيمة املضافة يف نواجتها ويف مواردها -

.البشرية

تشخيص املعرفة -

؛وحتديد أهدافها

املعرفة؛توليد-

املعرفة؛ختزين-

املعرفة؛توزيع-

.املعرفةتطبيق-



تنمية الموارد البشرية استراتيجية لتعظيم االستثمار في رأس المال البشري في الجامعة :الفصل األول

98

ا بفاعلية، الـتــــــاهلامة الستخدامات املعرفة يف إط ي متكنها من الرفع من مستويــــــات أدائها بشكل عام وأداء ـــــار إدار
ا، بالتايلريــــة على وجه أخصــــــواردها البشــــــم .حتقيق اجلامعة للقيمة املضافة يف خمرجا

المؤسسة الجامعيةفوائد تطبيق إدارة المعرفة في: ثالثا

م ــــن أهــــــواردها البشرية من أساتذة وإدارييـــــامعة بني خمتلف مــــــداوهلا يف اجلـــــرفة وتـــــــتشكل انسيابية املع
ا، سيماـــــــاهتمام ها ــــــليمية منــــاصة التعـــــــرفة فيها حمور كافة أنشطتها خـــــــــة تعليمية تشكل املعـــــــها مؤسســـوأنا

رات العاملية والتوجهات احلديثة حنو اقتصاد املعرفة، كان لزاما على اجلامعة تبين أساليب ــــــاشيا والتغيــــــذا ومتـــــوالبحثية، ل
تتمثل فوائد تطبيق إدارة حيث ذا االقتصاد، يتمثل أمهها يف أسلوب إدارة املعرفة، ــــات هـــمتطلبع ـــــموافق ـــــة تتــــــــإداري

:املعرفة يف اجلامعة يف النقاط التالية

ترسيخ ثقافة العمل اجلماعي من خالل تبادل املعرفة؛-
تطوير الربامج واملناهج التعليمية؛-
وتطويرها من خالل االستثمار اجليد يف رأمساهلا الفكري والبشري؛تعزيز أنشطة البحث -
تطوير أساليب التدريس وحتديثها؛-
تطوير اجلامعة بتطوير أساليبها اإلدارية؛-
دعم عمليات صنع القرار اجلامعي املبين على قاعدة معرفية كافية وسليمة؛-
تشجيع تشارك املعرفة وتعزيز اإلبداع واالبتكار؛ -
اجلامعة وتشجيع االتصاالت بينهم، مما يؤدي إىل تقوية الشعور بالرضا واالنتماء؛باملوارد البشريةبني غرس الثقة-
زيادة قدرة اجلامعة على مواجهة املشكالت واختالق احللول اإلبداعية؛-
نية منها إىل الرفع من املستويات املعرفية للموارد البشرية يف اجلامعة من خالل تشاركهم يف املعرفة وحتويل الضم-

صرحية؛
الرفع من مستوى اخلدمات اجلامعية وتدويلها؛-
ا- ؛حتقيق اجلامعة للقيمة املضافة يف مواردها البشرية ويف نواجتها وخمرجا
.الرفع من املستوى العام ألداء اجلامعة من خالل الرفع من أداء املورد البشري فيها-

من العمل على يف حتقيق مجلة الفوائد السابقة من تطبيقها إلدارة املعرفة، ال بد هلا املؤسسة اجلامعيةوحىت تنجح 
ا لتتـــــتكييف هي ا وخلق ما يسمى باملكتبة اإللكرتونية ـــــــــــالءم وإدارة املعرفة، باإلضــــــاكلها وعمليا افة إىل تعزيز مكتبا

رفة ـــــع ودعم البحث العلمي كأهم مصدر لتوليد املعـــــــذا تشجيــــــــكاب املعرفة وتداوهلا ونشرها،ـــــلتسهيل اكتس
ا باجلامعةــــواكتس واعتماد أساليب تعليمية تتماشى والتكنولوجيات املتطورة وتوسيع استخدام الشبكات املعلوماتية ا

ثقافة إدارة املعرفة بني مواردها البشرية العاملية الكتساب وتبادل املعرفة، هذا كله يكون بعد عمل اجلامعة على ترسيخ
ا وفوائدها .وتوضيح مفهومها وممارسا



تنمية الموارد البشرية استراتيجية لتعظيم االستثمار في رأس المال البشري في الجامعة :الفصل األول

99

العربيةمعوقات تحقيق اإلدارة الفاعلة للمعرفة في الجامعات: رابعا

إن االهتمام الواسع بقضايا التعليم اجلامعي من طرف الكتاب والباحثني، أدى إىل حماولة رصد وحصر أهم 
ذه هلامؤشرا على ضعف ممارستهيف ذات الوقت تعد املعوقات اليت حتول دون اإلدارة الناجحة والفاعلة للمعرفة، اليت 

) 1(:من أهم هذه املعوقات نذكراإلدارة اليت تشكل أهم التحديات اليت تواجهها اليوم، 

للجامعات؛ضعف البنية التحتية واإلدارية والقيادية-
؛هغياب تصور واضح ملفهوم إدارة املعرفة وممارسات-
ا وتبنيها من طرف اجلامعات؛طرحهيتمقلة وضوح الرؤيا بالنسبة للربامج التعليمية والبحثية اليت -
تمعية اليت ميكن أن تفيد يف اكتساب املعرفة وتبادهلااإلخفاق يف التعاون والشراكة مع املؤسسات- ؛ا
؛مع متطلبات سوق العملاجلامعةقلة توافق مهارات ومعارف خمرجات -
؛ضعف استغالل تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف جمال حفظ املعلومات ونشرها-
يف اجلامعة؛القصور يف توفري مصادر املعرفة الالزمة للبحث العلمي-
اليت تعتمد على تتبع منجزات البحوث السابقة وتضيف إليها، مبا يساعد فتقار إىل البحوث العلمية الرتاكميةاال-

؛رهايعلى تنظيم املعرفة وتطو 
تراجع دور املكتبات اجلامعية أمام املكتبات الرقمية، فما زالت املكتبات تعتمد إىل حد كبري على األسلوب -

؛عارف ونشرها؛ مما أثر على دورها كمصدر حيوي للمعرفة والبحث العلميالورقي يف حفظ املعلومات وامل
حاجة ختصصات املكتبات واملعلومات باجلامعة إىل املقررات الدراسية اخلاصة بنظم قواعد البيانات والربجمة -

؛وشبكات املعلومات وتكنولوجيا االتصال
تمع- ي القيام ببحوث علمية ــــؤهلة أو فــــــدر البشرية املسواء يف تزويده بالكواتراجع دور اجلامعة يف خدمة ا

ما يعكس سوء استغالل اجلامعة ملوردها هذاواقعه، أو تقدمي االستشارات الفنية واإلدارية املتخصصة، بترتبط 
؛البشري

العمل اجلماعي وغريها من مقومات تبادل ، النقد البناء، كتقبل احلوارضعف التمسك بالقيم اجلامعية األصيلة-
. املعارف واخلربات وزيادة القدرة على التطوير واإلبداع

على رأسها ،نظـرا للمعوقات اليت مت رصدها أعــــــــاله وبناء على التحديات اليت تعيشها اجلامعة العربية اليـــــــوم
وكــــــذا رؤيتـــــها فلسفتها،إعادة النظر يف هيكلها، ال بد على اجلامعة االقتصــاد الرقمي وتكنولوجياته املســــــــاندة

ذا تبين فلسفة وثقافة كورســـالتها والعمل اجلاد على تعديل براجمها القائمة وبناء برامج مسايرة للتغريات وأكثر تطورا،  
تم عات وتعاجل مشاكلها القائمة، ذلك يف موجهة وبقوة إىل االهتمام الواسع بالبحث العلمي ضمن مواضيع ختدم ا

.4ص، مرجع سبق ذكرهثروت عبد احلميد عبد احلافظ عيسى، ) 1(
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ا من معطيات ثورة االتصال واملعلومات ومدخل إدارة املعرفةإطار  ، سيما وأن اجلامعة اليوم تعزيز أساليب استفاد
اليت أصبحت موضوع التنافس بني خمتلف املؤسسات على يف ظل عصر تتزايد فيه املعرفة وبأدوارها املختلفة تعيش

ا على ئها وأداء مواردها البشريةاالرتقاء بأدايف سبيل ،رأسها اجلامعة .املنافسة واالستمراراملواكبة، وحتسني قدر
المؤسسة الجامعيةالتكنولوجيات المساندة إلدارة المعرفة في :خامسا

يشكل املورد البشري يف فلسفة إدارة املعرفة العامل األساسي يف جناحها، العتباره املتعامـــــــل واملتحكم األول يف 
ا  ا إلــى خمتلف العمليات اليت تتكامل مع املعلومـات وتكنولوجيا املعلومــــــات والتكنولوجيات، ممـا جعلها متتد مبمارسا

فإدارة املعرفة يف حاجة إىل تكنولوجيات من مث، ملورد البشريبداع واجلانب االبتكاري لدى ااملرتبطة أساسا بعامل اإل
ا يف توليد، ختزين، توزيع واملشاركة باملعرفة وكذا جتديدها، هذا لن يكون إال إذا توافرت على املورد البشري ـــــاندة هلـــــــمس

):01-15(بتكنولوجيات املعرفة واليت سنقدمها يف اجلدول الكفء يف التعامل وهذه التكنولوجيات اليت تسمى 
المؤسسة الجامعيةالتكنولوجيات المساندة إلدارة المعرفة في :)01-15(رقم جدول 

تكنولوجيات إدارة 
المعرفة

أنواعها وتعاريفها

التكنولوجيات املساندة 
لتوزيع املعرفة

نشاطات يف مكاتب اجلامعة ولكل نشاط يتم ممارسة عدة : نظم إدارة المكاتب والوثائق
:تكنولوجيات تناسب تسيريها على النحو

،)Word processing(تعتمد تكنولوجيات معاجلة البيانات : إدارة الوثائق-
Document(، تصوير الوثائق )Desktop  publishing(النشر املكتيب 

imaging( النشر على الويب ،)Web publishing ( وإدارة انسيابية العمل
)Work flow managing(.
 نظم تصوير الوثائق األصل)Document imaging systems( : وهي النظم

اليت حتول الوثائق الورقية والصور إىل أشكال رقمية، بغرض التمكني من ختزينها والوصول إليها 
بواسطة احلاسوب فتتحول إىل وثائق إلكرتونية تسهل مشاركتها مع اآلخرين بسرعة فائقة، هذا 

.)scanner(يتطلب توصيل مساعدة على ذلك مثل املاسح 
اإللكترونينترانت والنشر اإل)Intranet and document publishing( :

تشكل اإلنرتانت شبكة معلوماتية قليلة التكلفة، متكن املوظفون من نشر املعلومات واالستفادة 
منها باستخدام ما يسمى بأدوات تأليف صفحة الويب ومن مث إرسال املعلومات إىل حاسوب 

ميكن للمؤسسة الوصول إليها من خالل خادم الويب املوجود ضمن شبكة اإلنرتانت، حيث 
.متصفح الويب املعيارية

مخزن المعرفة)Knowledge repository( : وهو خمزن إلكرتوين يتم فيه جتميع
ا واستثمارها من قبل اجلامعة .املعرفة الداخلية واخلارجية يف موقع واحد بغرض إدار

التكنولوجيات املساندة 
لتوليد املعرفة

 المعرفينظم العمل)Knowledge work systems( : ميثل العمل املعريف ذلك
اجلزء من العمل املعلومايت الذي يولد معرفة ومعلومات جديدة، حيث أن عمال املعرفة هلم 
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:ثالث أدوار هامة وحساسة تتمثل يف
االت حتديد املعرفة املتوفرة يف املؤسسة والتطورات اليت حتدث يف العامل اخلارجي عنها يف كل - ا

مها؛ اليت 
ذلك التطورات والتغريات كالقيام خبدمات وأدوار استشارية داخلية مبا له صلة مبجال معرفتهم،  -

احلاصلة والفرص املتاحة؛
.القيام بأدوار الوكاالت واجلهات التقوميية يف التغيري واملبادرة وحتسني التغيريات يف املشاريع-

وحىت ينجح عمال املعرفة يف حتصيل نتائج األدوار السابقة فهم حباجة إىل نظم معلومات 
م، كنظم املكتب املتمثلة يف معاجلة النصوص والربيد الصويت كما جيب أن ،تدعم احتياجا

يتوفروا على نظم عمل معريف أكثر ختصصا وتكون مصممة بشكل خاص بغرض توليد املعرفة 
.معرفة جديدة قد أوجدت واندجمت مع إدارة األعمال باملؤسسةوالتأكد من أن

التكنولوجيات املساندة 
للمشاركة  باملعرفة

 مجتمع الممارسة)Community of practice( : هو عبارة عن جمموعة غري
رمسية من املوارد البشرية يف املؤسسة هلم اهتمامات مهنية مشرتكة، حيث يوجد عدد من 

اميع املختلفة املشاركة باملعرفة، منهاالتكنولوجيات  :املتعلقة بالتعاون والتنسيق التعاوين بني ا
الربيد اإللكرتوين؛-
املؤمترات عن بعد؛-
مؤمترات البيانات؛-
املؤمترات اليت تكون يف شكل فيديوات؛-
الرباجميات اجلماعية؛-
.نشر الويب اخل-

الذكاء االصطناعي 
والنظم اخلبرية

 االصطناعيالذكاء)Artificial Intelligence( : هو تطوير لنظم حاسوبية
وتوسيع يف ميكنها أن تتصرف كاإلنسان؛ فهو متثيل الذكاء البشري عن طريق نظام احلاسوب

جماالت استخدام نظام احلواسيب عن طريق إعطاءه قدرات التقدير والتصرف يف جماالت معرفية 
:والفيزياء، من أهم تطبيقاته نذكرمتعددة كالرياضيات، اهلندسة 

 النظم الخبيرة)Expert Systems(:
:اليت تتصف بـ

تستخدم أسلوب مشابه ألسلوب اإلنسان يف حل املشكالت املعقدة؛-
تعمل مبستوى علمي واستشاري ثابت ال يتغري؛-
يتطلب بناءها كميات مكثفة من املعرفة املتخصصة؛-
ا بدقة عالية وسرعة فائقة؛تعمل مع الفرضيات واملوضوعات امل- كلفة 
تؤمن حل متخصص ومناسب لكل مشكلة؛-
هلا القدرة على تعلم اللغات وتتعامل مع الرموز والبيانات الرمزية من خالل عمليات التحليل -

واملقارنة؛
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هلا القدرة على تطوير أداء األفراد املتخصصني يف جمال معريف معني؛-
.بعدا جديدا يف إدخاهلا لقواعد املعرفة احلدسية اخلبرية والبديهيةتعطي للربجمة والنظم احلاسوبية -

 نظم اللغة الطبيعية)Natural Language Systems( : تقدم املعاجلة اليت
ذه اللغة، بالتايل  متكن من فهم اللغات الطبيعية، من خالل تلقني احلاسوب أوامر مباشرة 

يستخدم يف الرتمجة اآللية واخلالصات والبحث عن متكني احلاسوب من حماورة مستخدميه، كما 
.نصوص ثبت املراجع

 نظم الرؤية)Vision Input Systems(: حيث يتم تزويد احلاسوب بأجهزة
لالستشعار الضوئي الذي ميكنه من التعرف على األفراد أو على األشكال املخزونة يف داخله،  
كما يستخدم يف اجلوانب األمنية للحاسوب فيسمح بالدخول فقط لألفراد الذين يتعرف على 

.هويتهم
 اإلنسان اآللي)Rbotics( :،تتلقى التعليمات من هو جهاز أو آلة كهروميكانيكية

.حاسوب تابع هلا للقيام مبهام أو أعمال معينة
 الشبكة العصبية)Neural Network(: هي برجميات تعمل على تقليد عمليات

مناذج الدماغ البشري، حيث تستخدم شبكة من عناصر العمليات املرتابطة تسمى باألعصاب، 
:تعمل على معاجلة املعلومات وتتكون من ثالث طبقات

.تعمل على تغذية الشبكة وتزويدها بالبيانات واملعلومات األساسية املطلوبة: طبقة المدخالت-
تتحدد نشاطات هذه الطبقة باملدخالت لتقوم بتصنيفها ومعاجلتها على أساس : طبقة مخفية-

.خربة النموذج
املعلومات تعتمد على نشاطات الطبقة املخفية لتؤمن املخرجات املطلوبة من : طبقة المخرجات-

.واملعرفة
.بتصرف204إىل 187ص، - ، صمرجع سبق ذكره، المدخل إلى إدارة المعرفةعبد الستار العلي وآخرون، : المصدر

ميكن القول أن جناح اجلامعة يف إدارة معارف مواردها ،)01-15(وعليه ومن خالل ما مت التقدم به يف اجلدول
البشرية ال يتوقف على ما متلكه من تكنولوجيات داعمة ومساندة وحسب؛ بل على ما متلكه من موارد بشرية مؤهلة 

ا وكذا جتديدها .وخبرية يف استخدامها استخداما فعاال ميكنها من توليد املعرف، ختزينها، توزيعها واملشاركة 
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:الفصلالصة خ

مدخل (تنمية املوارد البشريةل، الذي متحورت مضامينه حول ـــــذا الفصــــا مت التطرق إليه يف هــالل مـــــــمن خ
وأخرياباملؤسسة اجلامعيةتنمية املوارد البشريةيف التوجه االسرتاتيجي، )مدخل عام(تنمية املوارد البشرية،)عام

:فقد خلص الفصل إىل النتائج التاليةتنمية رأس املال الفكري والبشري باملؤسسة اجلامعيةاالستثمار يف 

، يعكس املعاصرةاملؤسساتحياة احلديثة يف غرياتيعد التوجه االسرتاتيجي يف إدارة املوارد البشرية من أهم الت-
ا شريكا أساسيا وأصال اسرتاتيجيا من وارد البشرية؛ أين بات ينظر إليها على تلها املحتتاملكانة اليت أصبح أ

أصول املؤسسة وموجها أساسيا لألداء فيها ومصدرا حقيقا خللق القيمة؛
على اختالفها يف بلوغ أهدافها من تنمية للكفاءات البشرية وصناعة املزايا التنافسية وأيضا املؤسساتن جناح إ-

ومعربا حقيقيا عن خلق مزايا اجتماعية، يعترب انعكاسا حقيقيا لتوجهها االسرتاتيجي يف تنميتها ملواردها البشرية
مار اجليد فيه؛رؤيتها املعاصرة للمورد البشري كأهم أصوهلا، مرهون جناحها باالستث

يف إطار حساسية الدور و التحديات والرهانات اجلامعة اليوم ويف عصر املعرفة، املعلوماتية، على الرغم من أن -
تمعو حبث علمي، تعليمالذي تلعبه من  تمعات وتطورها، يف حدود ما متلكه خدمة ا ، تشكل عنوانا لرقي ا

زالت تعاين من اختالالت كثرية اجلامعات العربية ومنها اجلزائرية فالإال أنمن خيارات وما تقدمه من نواتج، 
فرضتها السياسة التعليمية املتبعة والقائمة على االهتمام بكم اخلرجيني على حساب اجلودة، بالتايل ال بد من 

االلتزام مببادئ التعليم الفعال واليت منها االستقاللية واحلرية األكادميية؛
ت من بني التنظيمات اليت تعمل جاهدة على تنمية رأس ماهلا الفكري كضرورة ملحة لالرتقاء تعترب اجلامعا-

ا املختلفة ضمن أدوارها املتعددة، إال أن اجل ال الفكري يعد رأمسالربية على الرغم من أن ــــامعات العـــــــمبستويا
ا ال تعي معناه احلقيقيـــــوما مألـــــمفه ا، هذاوفا لديها، إال أ ا وممارسا فيما يتعلق و ما ينعكس يف تطبيقا

؛مبكوناته ومؤشراته ومعايريه اليت تغيب يف غالبيتها لديها
تعد اجلامعة أوىل التنظيمات اليت تعىن بقضايا املوارد البشرية وإشكاالت االستثمار فيها، من خالل الرتكيز على -

ا الرفع من مهارات خربات و  ا من طلبة يف جهة ثانية، هذا وموظفيها من جهة و معارف أساتذ جتويد خمرجا
ا ؛يعكس مدى وعيها بأمهية املورد البشري سواء كان من مدخالت العملية التعليمية أو أحد أهم عناصر خمرجا

تمعات وتطويرها، مرهون مب- ا تبذله إن جناح اجلامعة يف حتقيق أهدافها التعليمية والبحثية، اليت تصب يف خدمة ا
من جهود يف سبيل إجناح فلسفة ومهمة توليد املعرفة بني موظفيها، ختزينها، حتديثها وتوزيعها، من خالل دعم 
البحث العلمي وترسيخ ثقافة العمل اجلماعي ونشر فلسفة التحسني والتعلم املستمرين فيها وبني مواردها البشرية 

ناخ املساعد على ذلك، ميكنها من تطبيق وتفعيل ما يسمى العمل على توفري املأيضا من أساتذة وإداريني، 
.بإدارة املعرفة
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:تمهيد

مواردها البشريةمعارفو ، مهارات النهوض بقدراتإىل رأمساهلا البشرييف تنميتها ليةاجلامعاملؤسسات تسعى 
مــــممتفعيل و م احتسني سلوكوالعمل على صقلها وتثمينها باستمرار، بغية  همإعدادالية و ـــــائفهم احلــــــضمن وظارسا

م لتنهل من وتصب يف ثقافة املستقبلية، كذا وظائف ـــــلل م الوظيفية ا يضمنمب، اجلامعةتوجيه ثقافا الرفع من مستويا
تعبئة علىاملؤسسة اجلامعيةإذا عملت إال يكون لن، هذا وحد بذلك األهداف وتتحقق الغاياتــفتتهم ئوتوجيه انتما

، مما جيعلها حبجم التحديات وقادرة على مواجهة واهلادفةستمرةامل، نظمةامل، خططةاملهاهودجاء ــبنو هاواردــــم
.التطوراتمواكبة التغريات و 

املؤسسة هااكن أن تتبنــديد واالختيار اجليد لالسرتاتيجيات اليت ميـــد من التحــــي سبيل حتقيق ذلك ال بـــوف
امللقب مبهندس تنمية املوارد الكاتب واملفكر األمريكيتقسيم وانطالقا من.فــــي تنميتها ملواردها البشريةة ياجلامع

متثل األول يف حتسني بيئة املوارد البشرية،إىل ثالث فروعيف املؤسسات لوظائف املوارد البشرية " ليونارد نادلر"البشرية 
ا يف كل من متثل يف تنمية املوارد البشريةفقد الفرع الثالثأما،إدارة املوارد البشريةاين يفــــالثو  واليت حدد اسرتاتيجيا

ات تنمية ــسرتاتيجيال"ليونارد نادلر"تصور ارتأت الباحثة أن تنطلق يف حبثها هذا منفقد ،التدريب، التعلم والتطوير
راتيجيات هي ــــواقرتاح تفصيل اسرتاتيجية التطوير لتشمل ثالث است) والتطويرالتدريب، التعلم (وارد البشرية ــــامل

. التطوير اإلداري وتطوير املسار الوظيفيالتطوير التنظيمي، :اسرتاتيجية

، اليت تعكس اتسام الديناميكيةأوىل التنظيمات املؤثرة واملتأثرة مبتغريات البيئةهي ة ياجلامعاملؤسسات وباعتبار 
مهية أخمرجات املؤسسات اليوم، هذا يعكسيفصفة اإلبداع عن بدوره ربالعصر احلايل بالتجدد املستمر الذي يع

مما ألزمنا ،تغرياتحىت تساير تلك الةياجلامعاملؤسسة تنمية املهارات اإلبداعية للموارد البشرية يف يف اإلبداع الوظيفي 
ال أمامنا هذا .املؤسسة اجلامعيةاسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف اعتبار اإلبداع رابع اسرتاتيجية من  يفتح ا

سرتاتيجيات االستثمار ا: بـبنوع من التفصيل يف هذا الفصل واملعنون اسرتاتيجية من هذه االسرتاتيجياتلدراسة كل 
:من خالل املباحث التاليةيف تنمية رأس املال البشري يف اجلامعة 

ةياجلامعاملؤسسة آليات بناء اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف : املبحث األول

ةياجلامعاملؤسسة يف تدريب املوارد البشريةسرتاتيجية ا: ثايناملبحث ال

والتوجه حنو بناء مؤسسات التعلم التعلم التنظيمي : لثاملبحث الثا

ةياجلامعاملؤسسة يف املوارد البشريةتطويراسرتاتيجية: رابعاملبحث ال

ةياجلامعاملؤسسة اإلبداع الوظيفي وتنمية املهارات اإلبداعية للموارد البشرية يف : املبحث اخلامس
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المؤسسة الجامعيةآليات بناء استراتيجية تنمية الموارد البشرية في : المبحث األول

دف إىل حتسني التتكون اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية من جمموعة خمططة من  ممارسات كل من ربامج اليت 
و حتقيق األهداف ــــــــر حنــــــأكثهتوجيهايل ـــــــبالت، ل جديد بشكل مستمرـــــــوتعليمه كاملؤسسة اجلامعيةيعمل يف 

.املؤسسة اجلامعيةباملسطرة، حيث تشكل هذه األخرية االجتاه طويل املدى لوظيفة تنمية املوارد البشرية 

نماذج تصميم استراتيجية تنمية الموارد البشرية وفق منطلق التعلم المستمر: ألولالمطلب ا

إن تصميم اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يتم عادة وفق منطلق أو قاعدة التعلم املستمر مبوجب أحد النموذجني 
:التاليني

نموذج الحلقة أو الدائرة المستمرة : أوال

ا يساعد على مركز ؛ إذ تعتربةياجلامعاملؤسسة يقوم هذا النموذج على ضرورة استمرارية تنمية املوارد البشرية يف 
ي ـــفلديها ايل فاحتياجات التنمية ــــبالتظل متغريات بيئية غري مستقرة، تعمل وتعيش يففهي خلق مناخ دائم للتعلم، 

وارد البشرية ـــــرة لتحقيق التكيف املستمر للمـــتزايد مستمر ودائم، مما يدعوها ويضطرها لتبين وجعل عملية التعلم مستم
من خالل مراحل املؤسسة اجلامعيةاملوارد البشرية يف تنميةعلى ذلك يتم تصميم اسرتاتيجية بناء،التغرياتذه ـــــــــمع ه

)1(:متعددة ومتسلسلة على النحو التايل

ذلك وبة ألداء أعماهلا يف املستقبل، حتديد احتياجات املؤسسة املستقبلية من الكفاءات البشرية واملهارات املطل-
االت العمل واليت ختدم عادة رسالة وأهداف واسرتاتيجية وثقافة يف ضوء التغريات املستقبلية املراد إدخاهلا 

املؤسسة؛
واليت مبقتضى سرتاتيجية تنمية املوارد البشريةيف ضوء احتياجات ومتطلبات اسرتاتيجية املؤسسة، تصاغ أهداف ا-

املؤسسة من املهارات والكفاءات البشرية؛حتقيقها تكون إدارة املوارد البشرية قد لبت وغطت احتياجات 
يف ضوء األهداف اليت حددت يف املرحلة السابقة، تقوم إدارة املوارد البشرية بتصميم برامج التنمية املتنوعة، مبا -

خيدم حتقيق وتلبية أهداف االسرتاتيجية؛
تدرجييا وجبدولة زمنية حتدد أولويات وضع جدول زمين لتنفيذ الربامج التنموية بشكل حيقق أهداف االسرتاتيجية -

تنفيذ هذه الربامج؛
كذا رصد أي ،  املباشرة بتنفيذ الربامج املوضوعة سابقا حسب جدولتها الزمنية واملتابعة املستمرة هلذا التنفيذ-

مشكلة تظهر حللها مباشرة؛

.452- 451ص، -مرجع سبق ذكره، صعمر وصفي عقيلي، )  1(
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ق األهداف وتشخيص الثغرات القيام بعملية التقييم ملعرفة مدى النجاح الذي حققه الربنامج التنموي يف حتقي-
ا؛ اليت حدثت ومعرفة أسبا

جتميع نتائج تقييم الربامج وتلخيصها وتبويبها من أجل الوصول إىل تقييم عام وشامل لتنفيذ اسرتاتيجية التنمية -
معرفة مدى النجاح يف حتقيق أهدافها؛بالتايل ،للموارد البشرية

ا نتائج تقييم االسرتاتيجية يتوجب حتليلها - لتشخيص جوانب الضعف والثغرات اليت ظهرت فيها وحتديد أسبا
ا لالستفادة منها أيضا يف  للعمل على جتنبها يف االسرتاتيجية القادمة، كذلك حتليل جوانب القوة ومعرفة أسبا

.التاليةيةسرتاتيجية املستقبلالا

):01-02(الشكل وميكن توضيح هذا النموذج من خالل 

تصميم استراتيجية تنمية الموارد البشرية وفق نموذج الدائرة المستمرة): 01-02(شكل رقم 

.453، صنفسهاملرجع ، عمر وصفي عقيلي:المصدر

املؤسسة ةدراسة اسرتاتيجي

ا من املوارد وحتديد ا حتياجا
البشرية

التغذية العكسية

اسرتاتيجية حتديد أهداف
تنمية املوارد البشرية

تنميةتقييم اسرتاتيجية 

املوارد البشرية سرتاتيجية تنمية املوارد ا
فق قاعدة التعلم و البشرية 

املستمر
تقييم برامج تنمية املوارد 

البشرية
تصميم برامج تنمية املوارد 

البشرية

برامج تنمية تنفيذ
املوارد البشرية

جدولة تنفيذ برامج تنمية 
املوارد البشرية
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النموذج التشخيصي: ثانيا

ا نشاطا اسرتاتيجيا؛ أي يأخذ شكل اسرتاتيجية توضع أساسا  ينظر هذا النموذج إىل تنمية املوارد البشرية على أ
لتلبية حاجة املؤسسة املستقبلية من املوارد البشرية ذات املهارة والكفاءة العاليني، أين يتم تشخيص هذه احلاجات 

من نتائج هذا التشخيص يتم وضع أهداف االسرتاتيجية اليت على حيث ا وأثرها اإلجيايب عند تلبيتها، ملعرفة أسبا
اليت أيضا من خالهلا سيتم حتقيق األهداف ومتكني املؤسسة من م برامج تنمية املوارد البشرية، أساسها يتم تصمي

.)1(التكيف ومواردها البشرية مع التغريات البيئية املستجدة 

ا للعمل على اط الضعف يف أداء املوارد البشرية ومعر ـــــــكيز على نقي عملية التشخيص الرت ــــويتم ف فة أسبا
وأخريا تشخيص حاجات املوارد البشرية املستقبلية يف ظل التغريات اليت ذا نقاط القوة للعمل على تقويتهاكمعاجلتها،  

حالة تلبيتها، بعد االنتهاء من التشخيص يتم يف إدخاهلا والعمل على حتديد أثرها اإلجيايب يف اجلامعية ترغب املؤسسة 
تقييم هذه الربامج ومعرفة مدى جناحها وما هي القيمة املضافة اليت حققتها للمؤسسة ومعرفة املشاكل والثغرات اليت 

مضامني وضحي) 02- 02(كل ــــــــــــــراتيجية الحقة، الشـــــظهرت أثناء بناء وتنفيذ االسرتاتيجية احلالية لتجنبها يف است
:هذا النموذج الذي يقوم على التشخيص

تصميم استراتيجية تنمية الموارد البشرية وفق النموذج التشخيصي): 02-02(شكل رقم 

.455، صنفسهرجع امل،عمر وصفي عقيلي: المصدر

)1 ( Johne Brotton and Jeffery Gold , Human resource management-Theory and practice-,
Macmillan Business, London, 2nd ed, 1999, p314.

:تشخيص احتياجات العمل املستقبلية من خالل

.اسرتاتيجية املؤسسة-
.التحليل التنظيمي لواقع العمل يف املؤسسة-
.تقييم أداء املوارد البشرية-

تعلم مستمر

حتديد معايري تقييم اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية وضع أهداف اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 
التعليمية التدريبية  والتطويرية

تصميم برامج تنمية املوارد البشرية

تقييم فاعلية برامج التنمية ومعرفة النفع والقيمة املضافة تنفيذ برامج تنمية املوارد البشرية

تغذية عكسية
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وتنفيذهاعوامل دعم تصميم استراتيجية تنمية الموارد البشرية: المطلب الثاني

يف بناء اسرتاتيجية لتنمية مواردها البشرية وتنفيذها بكفاءة وفعالية ال بد من وجود املؤسسة اجلامعيةحىت تنجح 
األسسعلىلتسيري والـذي بدوره يقوم ايفسرتاتيجيااللمنهجعلى رأسها التبين الفعلي لعوامل داعمة على ذلك، 

)1(:التالية

؛مستهدفةوإجنازاتنتائجحتقيقإىلدفاليت والفعالياتاألنشطةمنجمموعةتظممتكاملةعمليةالتسيري-
لتثمريالوثيقةالعالقةتلكسرتاتيجياالالتسيرييستثمرمثمنوثيقا،ترابطاااحمليطاملناخمعاملؤسساتترتابط-

؛املواتيةغرياملناخعناصرعنالناشئةالتهديداتوجتنباملناخيفاملتاحةالفرص
أعلىإجنازاتحتقيقيفاملؤسسةفرصلتعظيمهاتوظفاليت املتغريات،معبإجيابيةتتعاملحركيةعمليةالتسيري-

؛املنافسنيعلىتفوقالو تميزالو 
واختاذاملفاضلةومعايريأسسويوفرفعالياتهيوجهمتكاملاسرتاتيجيبناءمنسرتاتيجياالالتسيريينطلق-

:سرتاتيجياالالبناءذلكمظيحيث ،ختياراالمواقفيفالقرارات

ا املستقبلية:الرؤية ا وتوجها .تعرب عن إدراك اإلدارة للمناخ احمليط 
تصف املهمة األساسية للمؤسسة وغاية وجودها ونشاطها يف املناخ احمليط:الرسالة.
النتائج األساسية اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها:األهداف االستراتيجية .

يفالفاعلةرافـــــاألطالقاتـــــعلتنسيقرناــــــماراــــــإطسرتاتيجياالالتسيريمنهجيفالتنظيمياهليكلميثل-
املرتابطنيسرتاتيجي،االالبناءبعناصرمسرتشديننسبيةواستقالليةحبريةمنهمكليتمتعالذين، املؤسسة

؛متغرياتمناملناخيفيطرأومااألداءظروفتتطلبهماحبسبواملتفاعلني
يفغايةليساطــــــفالنش،(value creation)قيمةإنتاجهياملؤسسةمتارسهنشاطأيمناألساسيةايةـــــالغ-

يعد(value analysis)القيــمة  حتليلمثمنبه،القيامسببهوومنافعقيممنعنهينتجمالكنذاته،حد
؛البدائلبنياملفاضلةيفاإلسرتاتيجيالتسيريوأدواتمعايريأهمأحد

)اآلخرينعلىبالتفوقتسمحخاصةقدراتوتكوينوالتميزالتفردعلىالقدرة(الشاملمبعناهاةفساملناتعترب-
.اإلسرتاتيجيالفكرإطاريفجوهرياعنصرا

دف إىل إحداث املواءمة بني خصائص املوارد البشرية وخصائص أعماهلا احلالية  فاسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 
واملستقبلية، هذا ما يعكس ضرورة التوجه االسرتاتيجي والرتكيز على الكيفية اليت جيب أن تكون عليها وظيفة تنمية 

.234مرجع سبق ذكره، ص،االستراتيجيةالبشريةالمواردإدارةالسلمي،علي)1(
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ا تعظيم املوارد البشرية، بالتايل الرتكيز يف املستق بل وتوضيح الرؤية اليت تؤثر على القدرات والتصرفات اليت من شأ
اإسهامات تنمية املوارد البشرية يف حتقيق أهداف املؤس .سة على اختالف نشاطها وممارسا

وتدعمها يف تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيتها اخلاصة املؤسسة اجلامعيةكما أن هناك جمموعة من العوامل اليت تساعد 
:بتنمية املوارد البشرية واليت تتلخص أساسا يف النقاط التالية

ا املتغريات ــــــواجه ــــي ستـــخ فكرة أن التعلم املستمر هو أساس التنمية وهو جزء من اسرتاتيجيتها التــــــترسي-
م املهنية واليت ستمكنهم البيئية، بذلك ال بد من فهم املوارد  البشرية أن التنمية املستمرة هي جزء هام يف حيا

من اكتساب املهارات والكفاءات، مما جيعلهم يعملون بثقة أكرب وثقافة أوفر؛
توعية املوارد البشرية أن حصوهلم على ترقيات يف مسارهم الوظيفي وكذلك مزايا وظيفية مستقبلية، مرهون مبدى -

ا من هذه التنمية والتعلم املستمر؛امتالكهم للمه ارات اليت سيكتسبو
حيدد احلاجات التدريبية والتنموية احلالية واملستقبلية ،اعتماد تكنولوجيات حديثة توفر نظم معلومات حموسب-

لفعلية ، بالتايل إمكانية بناء برامج تنموية دقيقة ميكن االستفادة اوغريهااجلامعيةاتاملؤسسللموارد البشرية يف 
منها مبا يضمن التحسن املتوقع مستقبال؛

ة لظروف عملهم، هذا سيساعدهم على نقل ما تعلموه بشكل - تنمية املوارد البشرية يف ظروف طبيعية مشا
صحيح وأكثر فعالية إىل بيئة عملهم، باإلضافة إىل توفري املستلزمات املادية واملعنوية املساعدة على االستفادة 

الربامج؛أكثر من هذه 
قبل حىت تنفيذ االسرتاتيجية؛ أي يتم التخطيط هلا منذ وضع هذه العملية املتابعة والتقييم املستمرين، تبدأ -

راقب الواقي من الوقوع يف ــــــــب دور املــــــتلعيــــــــ، فهن تنفيذهاـــــــأهداف االسرتاتيجية ومتتد إىل االنتهاء م
.قوعالو الفوري أثناء هقبل وقوعه أو تصحيحاألخطاء، باكتشاف اخلطأ 

تهم توعيو مثل هذه التوجهات االسرتاتيجية وترسيخها يف أذهان مواردها البشرية اجلامعيةاتاملؤسسوعليه فتبين 
توفري الظروف املناسبة والدعم املعنوي؛ إمنا هي خطوات هامة وأساليب داعمة ألمهية هذه الربامج التنموية، كذا 

.يم وتنفيذ وكذا جناح اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية، اليت تعد أجنع السبل لتكيفها والتغريات املستجدةلتصم
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ومصادر احتياجاتهاتصنيف مضمون استراتيجية تنمية الموارد البشرية: المطلب الثالث

يعد تصنيف مضمون اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية اخلطوة األوىل يف بناءها والعامل األول لنجاحها؛ إذ على 
ا الركيزة األساسية اليت يقوم عليها رسم اسرتاتيجية  أساسه يتم وضع برامج تنموية فاعلة، كما ميثل حتديد حاجا

، بالتايل من مل على تلبيتها املوجه األول للجامعة يف حتقيقها ألهدافهاوالعلتنمية املوارد البشرية، العتبار احلاجات 
.األمهية مبكان عملها على التحديد الدقيق هلذه االحتياجات

تصنيف مضمون استراتيجية تنمية الموارد البشرية : أوال

: إىل نوعني من التنميةاملؤسسة اجلامعيةوارد البشرية يف تاج املحتعموما 

:عامةالتنمية ال-أ

نظرا املؤسسات اجلامعية وغريها هي نوع من التنمية اليت تكسب املوارد البشرية مهارات جيب أن تكون يف 
خلصوصية الدور الذي تلعبه وأمهيته، كاستخدام احلاسب اآليل، مهارات االتصال، مهارات مكتبية؛ أي مجلة املهارات 

مهارات تتسم بالنمطية وغالبا ال حتوي اجلديد فهياليت تغطي أداء نسبة كبرية من الوظائف يف املؤسسات املعاصرة؛ 
ا .يف مضمو

:محددةالنمية الت-ب

دون غريها املؤسسة اجلامعيةهذا النوع من التنمية على برامج تعلم مهارات وسلوكيات ومعارف حتتاجها يشتمل
نظرا لطبيعة عملها وخصوصية وظائفها، بالتايل تكون املادة التعليمية يف هذه الربامج مصممة لتغطية حاجات معينة 

.تتطلبها أعمال معينة دون أخرى

احتياجات تنمية الموارد البشريةمصادر: ثانيا

وى كفاءة املوارد البشرية ومستوى الكفاءة حاجات تنمية املوارد البشرية الفجوة القائمة بني الوضع الراهن ملستثل مت
املطلوب الوصول إليها، هذه الفجوة أنواع منها الناجتة عن الفرق بني األداء احلايل للمورد البشري واألداء الذي كان 

، أيضا الفجوة من منظار حتسني األداء احلايل من أجل رفع مستواه )األداء املعياري أو املخطط(املفروض حتقيقيه من
إىل حد معني مستقبال؛ أي الفرق بني الوضع احلايل لألداء والوضع املستقبلي الذي يراد الوصول إليه وأخريا الفجوة 

عارف اليت تتطلبها التغريات البيئية املتوقعة؛ أي الفجوة بني ما هو من منظار حاجات العمل اجلديدة من املهارات وامل
.اجلديد املتوقع املطلوب والوضع احلايل
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ة ما هي هذه ــــــــــــــعلى التقليص من حجم الفجوات بأنواعها، ال بد أن حتدد بدقاملؤسسة اجلامعيةوحىت تعمل 
)1(:افيما يلي أمهنقدم يتسىن هلا ذلك بتحديد ما هي مصادر هذه احلاجات، حيث احلاجات، 

االت ـــــــــــــــــتوضح االسرتاتيجية عادة التغيريات التنظيمية اليت تنوي املؤسسة إدخاهلا : استراتيجية المؤسسة
ل تغيري نطاق تأثري على عدد من املتغريات ــــولك.تحول من وضع إىل آخرالالتغيري حيث ميثل العمل فيها، 

ا ـــــــــديدة يف مهــــــرات جــــأثرا وحتتاج إىل تغييـــاملوارد البشرية أكثر املتغريات تحيث متثل التنظيمية الداخلية،  ارا
ا، الحتواء التغيريات املراد إدخاهلا إىل املؤسسة وتتطلبها اسرتاتيجيتــــــومع ها، فالتحول من العمل ارفها وسلوكيا

الفردي إىل فرق العمل ومن العمل اليدوي إىل اعتماد التكنولوجيات يتطلب إكساب املوارد البشرية مهارات 
.ومعارف متثل حاجات تنمية اسرتاتيجية طويلة األجل

يعد التحليل التنظيمي: التحليل التنظيمي)Organizational Analysis( مسحا شامال جلميع جماالت العمل
يف املؤسسة، الذي من خالل حتليل املعلومات الناجتة عنه يكون باإلمكان حتديد جوانب الضعف يف هذه 
االت اليت سببها النقص يف املعرفة واملهارات لدى مواردها البشرية، حيث يكشف هذا التحليل عن وجود  ا

احاجات ملعارف ومهارات جديدة  .أدائهاياتمستو يف لرفع امن شأ

الوظائف وما حتتاجه من يتم معرفة حاجات التنمية عن طريق املقارنة بني نتائج توصيف: تحليل األعمال
م أقل مما هو  مواصفات ألدائها بشكل كفؤ وبني املواصفات املتوفرة لدى شاغليها، فعندما تكون مواصفا

.مطلوب، معىن ذلك وجود فجوة وحاجة للتنمية

مبعلومات واضحة تبني من حيتاج إىل تنمية املؤسسةمتثل نتائج تقييم األداء مصدرا هاما يزود: ييم األداءتق
اط ضعفه أو تدعيم جوانب القوة لديه ومعرفة مسببات كل ــــالبشرية، سواء لعالج نقهاواردموتدريب من 

.البشريةمنهما، هذا يساعد يف معرفة وحتديد طبيعة حاجات تنمية مواردها 

ا ونتائجها واملواقع : سجالت حوادث وإصابات العمل توفر معلومات عن عدد ونوع حوادث العمل ومسببا
اليت حدثت فيها، اليت من خالهلا يكون باإلمكان معرفة جماالت العمل اخلطرة ذات املعدالت املرتفعة من 

.لموارد البشرية فيهاتنموية لاحلوادث واألمراض اليت سببها نقص املهارة والذي يعرب عن حاجات
لإلفصاح عن احلاجات التنموية لديه سواء يف جمال مهاراته أو معرفته أو : استقصاء رأي الموارد البشرية

.سلوكياته

.بتصرف462إىل 459ص، - صمرجع سبق ذكره،،عمر وصفي عقيلي)  1(
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وال يكفي املؤسسة أن جتمع املعلومات من مصادرها فقط؛ بل ال بد من العمل على حتليل هذه املعلومات من 
ر احلاجات التنموية من ــــــــدها يتم حصــــــــــــــها، بعـــــجات وأسباب حدوثها وأمهيتها وتأثرياتأجل معرفة ماهية هذه احلا

.الل حتديد نوعها، طبيعتها، جماالت العمل اليت حتتاجها وأخريا املوارد البشرية اليت حتتاجهاـــــــخ

المؤسسة الجامعيةمتطلبات تفعيل استراتيجية تنمية الموارد البشرية في : المطلب الرابع

يف بناء وتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيتها يف تنمية مواردها البشرية وبكفاءة كبرية، يتطلب ما املؤسسة اجلامعيةإن جناح 
)1(:يلي

التالؤم بني اخلصائص الفردية واحتياجات العمل؛تنظيم وظيفة تنمية املوارد البشرية بشكل يسمح بتحقيق -
يف خمتلف املستويات التنظيمية؛و يف جمال تنمية املوارد البشرية اءوخرب توفري خمتصني-
من اخلربة هامةإجناز املهام اخلاصة بإدارة املوارد البشرية بكفاءة عالية، هذا يتطلب وجود متخصصني على درجة -

العلمية والعملية؛
من خالل حتديد احتياجات كل من املستوى االسرتاتيجي املؤسسة اجلامعيةتنمية املورد البشري و الربط بني-

رسم اخلطط االسرتاتيجية ملقابلة تلك االحتياجات؛أيضا، وكذا البيداغوجياإلداريو 
رد البشرية للمؤسسة رؤية مستقبلية وثقافية لتنمية املورد البشري، مبعىن أن تكون هناك قيم إجيابية عن أمهية املوا-

ورؤية واضحة للمسامهة املستمرة يف تنمية قوة العمل ودورها يف حتقيق أهداف املؤسسة؛
هدف وسياسة لتنمية املورد البشري؛ أي التحرك من الرؤية املستقبلية العامة عن أمهية تنمية املوارد البشرية إىل -

من التنمية يف املؤسسة؛التعبري عن تلك الرؤية، إىل سياسات تقرر بوضوح اهلدف 
بناء اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية وتركيزها على اجلانب املعريف؛ أي تعديل األفكار واملعتقدات وطرق التفكري-

تعديل بيئتهم الداخلية من خالل مثال االذي يتضمن تعديل سلوكات املوارد البشرية وكذواجلانب السلوكي، 
متثيل األدوار ومنذجة السلوك؛

ضمان فعالية تطبيق وتنفيذ تلك االسرتاتيجية من خالل مستوى إشراف عايل للمشاركة يف املناقشة واملوافقة -
على مضامينها؛

واستمرارية املؤسسة يف التعلم واالستثمار يف مواردها البشرية لتمكنهم من التعلم والنمو واملسامهة التنظيميالتعلم -
.ون من خالل التعلم املستمر والذي يعد عماد التعلم التنظيميهذا يك،الرؤية املستقبليةبناءيف

.82-81ص، -حممد مسري أمحد، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
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وعليه فتلبية هذه املتطلبات متكن من تفعيل اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية سواء يف تصميمها أو تنفيذها، بالتايل 
عنصر البشري من حتقيق ما خططت له من أهداف وما رمسته من غايات، العتبار أن الاملؤسسة اجلامعيةتقريب 

. ذلكتحقيق واالستثمار الفعال فيه هو السبيل األول ل
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المؤسسة الجامعيةاستراتيجية تدريب الموارد البشرية في : ثانيالمبحث ال

ا وتفعيل اجلامعة على رأسها دريب يف املؤسسات املعاصرةــــيعد الت اسرتاتيجية تساعدها على توجيه قرارا
ا، من خالل تزويد مواردها البشرية باملهارات واملعارف واخلب ارسة ــــهم القدرة على ممـــي ختلق لديــــرات التــــممارسا

ة ومسايرة التغريات البيئية احمليطة من جهة ثانيةـــــاعلية مـــــمهامهم بف . ن جهة ومتكن املؤسسة من جما

التدريب ماهية: المطلب األول

ر يف جناحها ـــيعد التدريب من أهم اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف املؤسسات على اختالفها، له تأثري كبي
التغريات احلاصلة، من خالل مع ميكنها من التكيف وتكييف مواردها البشرية امهمعامال؛ إذ يشكل واستمرارها

م املستويات املطلوبة مل . واجهة هذه التغرياتبراجمه اليت تساعد على إكسا

التـدريبمفهوم: أوال

فيما يلي نقدم تعددت التعاريف اليت تناولت مصطلح التدريب واختلفت باختالف الباحثني ووجهات نظرهم، 
:بعض تعاريفه حيث

:يعرف التدريب على أنه

فردالبسيطة، اليت ترفع من قدرة العملية تنمية املهارات احلركية ومهارات التذكر واحلفظ واألساليب الشرطية " - 
) 1(".على أداء وظيفته

دف إىل حتقيق نتائج عملية فيما يتعلق برفع اإلنتاجية وخفض التكاليف وتعظيم " -  عملية فنية متكاملة 
)2(".األرباح

)3(".لتحقيق هدف حمددورد البشريإجراء منظم من شأنه أن يزيد من مهارات امل" - 

دف إىل حتسني قدرة املاجلهود " -  على أداء عمل معني، أو القيام بدور وارد البشريةاإلدارية أو التنظيمية اليت 
)4(".اليت يعمل فيهااملؤسسةحمدد يف 

.183، ص2002، بريوت، ، الدرا اجلامعية للطباعة والنشرإدارة الموارد البشريةحممد سعيد سلطان، )    (1
.257، ص2008، 1، لبنان،ط، دار املنهل اللبناين–اتجاهات وممارسات–إدارة الموارد البشرية كامل بربر، )    (2
.233، ص2000، 3، عمان، ط، دار الشروق للنشر والتوزيعإدارة الموارد البشريةمصطفى جنيب شاويش، )   (3
.88مرجع سبق ذكره، ص،بن عنرت عبد الرمحان)   (4
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، جبعلهم يستخدمون طرقا املوارد البشريةلتغيري سلوك يشكل عملية هادفة أساساعموما ميكن القول أن التدريب 
حتتاج ؛ إذأعماهلم؛ أي جيعلهم بشكل خيتلف بعد التدريب عما كانوا يتبعونه قبل التدريبارسة مموأساليب خمتلفة يف 

م على التواؤم مواردها البشريةإىل تدريب املؤسسة اجلامعية بالتايل .األعمال املطلوبة منهمو بغرض تأهيلهم وزيادة قدرا
العمل على ؛ من خاللمهارات جديدةوارد البشريةفالتدريب يهدف إىل سد النقص يف املهارات القدمية وإكساب امل

:)02- 01(ميكن إبرازها من خالل اجلدول وارد البشرية، تنمية جمموعة من النواحي لدى امل
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في المتدربالمجاالت التي ينميها التدريب ): 02-01(جدول رقم

النواحي التي ينميها التدريب في هذه المجاالتالمجاالت التي ينميها التدريب

تنمية المعرفة والمعلومات لدى 
المتدرب

ا وأهدافهااملؤسسةمعرفة تنظيم - .وسياسا
.باملؤسسةمعلومات عن إجراءات ونظم العمل -
.ومشاكل تنفيذهااملؤسسةمعلومات عن خطط -
.هوأدواتالعمل املعرفة الفنية بأساليب -
.املعرفة بالوظائف اإلدارية األساسية وأساليب القيادة واإلشراف-
. لعملاناخ ممعلومات عن -

تنمية المهارات

والقدرات للمتدرب

.املهارات الالزمة ألداء العمليات الفنية املختلفة-
.املهارات القيادية-
.املشاكلوحل القدرة على حتليل -
.القدرة على اختاذ القرارات-
.تااملهارات يف التعبري والنقاش وإدارة الندوات واالجتماع-
.القدرة على تنظيم العمل واإلفادة من الوقت-

تنمية االتجاهات

للمتدرب

.باملؤسسةاالجتاه لتفضيل العمل -
.املؤسسةاالجتاه لتأييد سياسات وأهداف -
والدافع إىل العمل؛تنمية الرغبة -
.تنمية االجتاه إىل التعاون مع الرؤساء والزمالء-
.تنمية الروح اجلماعية للعمل-
.تنمية الشعور باملسؤولية-
.تنمية الشعور بأمهية التفوق والتميز يف العمل-
.والعاملنياملؤسسةتنمية الشعور بتبادل املنافع بني -

.بتصرف185-184ص، - ، ص2001، ، القاهرةاجلامعية، الدارالجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات، الباقيصالح الدين حممد عبد: المصدر
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االت اليت يغطيها ميتاز باخلصائص التالية )1(:وعليه ميكن القول أن التدريب وبناء على التعاريف أعاله وا

راءات ـــــواعد واإلجـــــعمليات حتليل وتشغيل ووضع جمموعة من السياسات والقإىلحيتاج :نشاط مخطط
.أرقام حمددةإىلوالربامج الزمنية، مث امليزانية اليت ترتجم ما سبق 

هودات املبذولة حىت حيقق :نشاط منظم يتطلب إقامة جمموعة واضحة من العالقات والتنسيق فيما بني ا
.أهدافه

دف إىل زيادة املعارف وتغيري السلوك والتصرف ودعم الدافعية وتنمية االجتاهات حنو العمل يه:نشاط هادف
.واملؤسسة

يئة : نشاط مستمر م، كذلك ومهارامتنمية قدرامن خاللاجلدد وأيضا القدامى، املوظفنييعمل على 
.طيلة احلياة الوظيفية للمورد البشري باملؤسسةبصفة مستمرةتنمية القادة اإلداريني ومديري اإلدارات العليا، 

تنمية مهارات املوارد البشريةويعمل على يغطي التدريب كافة أوجه النشاط باملؤسسة : نشاط شامل متكامل
.فيها
يهتم التدريب مبسايرة الفكر احلديث والتقنية املقدمة حىت يتمكن من : نشاط يستوعب التقدم التكنولوجي

يف هذا احلقل وظفنييتطلب ذلك قدرا كبريا من االجتاهات االبتكارية والسلوك اإلبداعي لدى املحتقيق غاياته،
.التنموي

ويات الوظيفية لدى مواردها ـــرفع من املستـــــوعليه فالتدريب يشكل نشاطا هاما يف املؤسسة يبعث على حتسني وال
الواقعية البناء السليم لرباجمه، القائمة أساسا على التحديد اجليد لالحتياجات التدريبيةا، هذا جيعل من مهامةالبشري

يشمل كل مناحي حيثمتكامالاستمرار املؤسسة، شامالا، مستمر ا، هادفاخمططا، بالتايل فالتدريب نشاطملوظفيها
يرة التقدم العلمي والتطورات التكنولوجية وأخريا ال بد أن يراعى فيه مساكل املستويات الوظيفية مرتبط باألنشطة و 

.اليت جتعل منه أكثر فاعلية

أهمية وأهــداف التدريب:ثانيا

نبني ، هاهدافأملؤسسات، تسعى من خالله إىل حتقيق اتنمية املوارد البشرية يف اسرتاتيجياتيعد التدريب من أهم 
:على مستوى كل من املؤسسة واملورد البشري لديهاوأهدافهفيما يلي أمهية التدريب

-، ص2009، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، موارد البشرية في المنظمات المعاصرةدليل اإلدارة الذكية لتنمية العبد احلميد عبد الفتاح املغريب، )  1(
.143- 142ص، 
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:أهميـة التدريب-أ

، بالتايل ميكن حتديدها عـلى مواردها البشريةو على اختالفها ؤسساتيكتسي التدريب أمهية بالغة يف حياة امل
)1(:مستويني

ؤسسةمعلى مستوى ال: 1-أ

ملا تريد معن طريق معرفتهةرد البشرياو يرتفع أداء املبذلك ،للمؤسسةيؤدي إىل توضيح السياسات العامة -
منهم من أهداف؛املؤسسة

يؤدي إىل ترشيد القرارات اإلدارية وتطوير أساليب وأسس ومهارات القيادة اإلدارية؛-
يساعد يف جتديد املعلومات وحتديثها مبا يتوافق مع املتغريات املختلفة يف البيئة؛-
يؤدي إىل تطوير أساليب التفاعل بني حيثلالتصاالت واالستشارات الداخلية، يساهم يف بناء قاعدة فعالة-

.وبينهم واإلدارةاملوارد البشرية

مورد البشريعلى مستوى ال:2-أ

؛املؤسسةحنو العمل و ورد البشرييساهم التدريب يف خلق االجتاهات اإلجيابية لدى امل-
م يف حتسني فهمهم ل- وتوضيح أدوارهم فيها؛لمؤسسةمساعد
م يف حل مشاكلهم يف العمل؛- مساعد
؛لديهموخيلق فرصا للنمو والتطور يطور وينمي الدافعية حنو األداء-
م يف تقليل التوتر الناجم عن النقص يف املعرفة واملهارة؛- مساعد
؛املوارد البشرية يف املؤسسةيساهم يف تنمية القدرات الذاتية وحيقق الرفاهية لدى -
م كما يساهم يف بناء الكفاءات- )2(.يعمل على تنمية مهارات املوارد البشرية وقدرا

ونظرا للدور الكبري واحليوي الذي تلعبه العالقات اإلنسانية يف حياة املؤسسات، كان لزاما إبراز أمهية التدريب يف 
)3(:تدعيمها، من خالل النقاط التالية

موعات واألفراد؛تنمية االتصاالت الداخلية فيما - بني ا

.188، ص2003، 1، عمان، طدار وائل للنشر والتوزيع،مدخل استراتيجي-إدارة الموارد البشريةسهيلة حممد عباس، (1)
)2( Serge Barzucchetti et Jean François Claude, Evaluation de la formation et performance de

l’entreprise, édition Liaison, Paris , 1995, p19.
.146-145ص، - ، مرجع سبق ذكره، صدليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، )  3(
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الذين يتولون مهاما جديدة ومسؤوليات أكرب نتيجة كذا املوظفنيحتقيق فعالية التوجيه بالنسبة للموظفني اجلدد،  -
النقل أو الرتقية؛

إمداد خمتلف األطراف باملعلومات بصورة عادلة مع إتاحة الفرص جلميع اإلدارات لالستفادة منها؛-
علومات املتعلقة بالقوانني احلكومية والسياسات واإلجراءات اإلدارية؛إمداد كل اإلدارات بامل-
تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين؛-
وحتديد األدوار والقواعد املتعلقة بالتعامل؛املسامهة يف صياغة السياسات التنظيمية-
اء واملرؤوسني؛تنمية أخالقيات التعامل والقيم الشخصية الفعالة لدعم التعامل مع الزمالء والرؤس-
موعات؛- العمل على دعم متاسك والتحام ا
النمو والتعاون؛و تنمية املناخ اجليد للتعلم -
.تدعيم االجتاهات اإلجيابية حنو املؤسسة من وجهة نظر موظفيها وتنمية مستويات االنتماء التنظيمي-

: أهــداف التدريب-ب

)1(:فيهاورد البشريمستويني مها املؤسسة واملميكن أيضا حصر أهداف العملية التدريبية يف 

:على مستوى المؤسسة:1- ب

:على مستوى املؤسسة نذكر أمههايسهم التدريب يف حتقيق مجلة من األهداف 

 على كيفية املوظفنيمن خالل تدريب ة املخرجاتنوعييف تحسني أي ال:حجم وجودة المخرجاتالزيادة في
م  املهامهم إتقا .واإلحاطة مبختلف متطلبات الوظيفة اليت يشغلو

سـتخدام العلـى ااملـوظفنيتـؤدي الـربامج التدريبيـة إىل مـردود أكثـر مـن كلفتهـا، فتـدريب :االقتصاد في النفقات
.قلة يف املخاطرالقتصاد يف املواد و االو يف النفقاتتقليصيضمن الات التكنولوجية املختلفةنيالصحيح للتق

م علـى وتلقينهم املعـارفوظفنيتدريب امل:في دوران العملالتقليل يعـين إجيـاد نـوع مهـامهم،أداءوزيـادة قـدر
.م الوظيفيةمن االستقرار والثبات يف حيا

ـــات ال ـــا:مـــوظفينالرفـــع مـــن معنوي ـــر كبـــري علـــى معنوي ـــنعكس ذلـــك علـــى عالقـــتهوظفنياملـــتللتـــدريب أث موي
.على العمل باستعداد وجداين دون أن يشعر باملللاإلقبالومن مث ؤسستهممب
ـــدى املـــالوظيفيـــة رفـــع مســـتوى األداء والكفـــاءة : رفـــع مســـتوى األداء ـــة أو وارد البشـــريةل ســـواء يف النـــواحي الفني

. السلوكية أو اإلشرافية وغريها من العوامل اليت تقتضيها ظروف العمل وطبيعته

ص، 244-243. تسيير الموارد البشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2010، ص-  نوري منري،  (1)
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مـن ممارسـة األسـاليب املتطـورة علـى أسـاس جتـرييب قبـل االنتقـال إىل مرحلـة همأي متكين:موارد البشريةتمكين ال
.التطبيق الفعلي

يئتهم للقيام بعملهم اجلديد على أكمل وجه:الجددموظفينإعداد ال .أي 

مورد البشريعلى مستوى ال:2-ب

هــــي تزويــــد املتـــــدربني يف املؤسســـــةملــــورد البشــــري إن األهــــداف األساســــية الــــيت حيققهـــــا التــــدريب علــــى مســـــتوى ا
ـــيهم، الـــيت متكـــنهم مـــن االرتقـــاء واخلـــرباتباملعلومـــات واملهـــارات م ذات العالقـــة املباشـــرة باألعمـــال املوكلـــة إل مبســـتويا

م، كمـــا يهـــدف إىل تغيـــري ســـلوكالوظيفيـــة م ا، كمـــا يـــزودهم باألســـاليب املختلفـــة املتجـــددة وحيســـن ويطـــور مـــن قـــدرا
م بشكل م للثقـة يف أنفسـهم ويف بعضـهم الـبعض، بالتـايل تنميـة املرونـة إجيـايب،واجتاها يكـون ذلـك مـن خـالل إكسـا

ضـمن املسـتويات وقدرته على التكيف مـع ظـروف العمـل ممـا جيعلـه يعمـل يف جـو ميكنـه مـن العطـاء ورد البشريلدى امل
.املطلوبة

هلــذا األخــري ثــالث اجتاهــات أساســية تســعى املؤسســة مــن خــالل حتديــد مفهــوم التــدريب، أمهيتــه وأهدافــه يتضــح أن 
)1(:إىل حتقيقها من خالل تبنيها لربامج تدريبية وهي

ـــ: اتجـــاه نظـــري ــــمبعلومـــات جديد املتـــدربـيســـتهدف تزوي ــــدة وتصحيـــ ـــه،  ــ تـــذكريه كـــذا ح املعلومـــات اخلاطئـــة لدي
.مبعلومات هامة حصل عليها من قبل املؤسسات التعليمية

ــــيســـتهدف تـــدعيم االجتاهـــات اإلجيابيـــة لـــدى املتـــدرب وإضع:اتجـــاه ســـلوكي ــــاف أو إلــــــ غاء االجتاهـــات الســـلبية ـــ
.العمل على إحالل اجتاهات إجيابية حملها إن أمكنمن مث لديه، 
ـــدة تساعومعـــارف يســـتهدف إكســـاب املتـــدرب مهـــارات : اتجـــاه عملـــي ــــجدي ـــام بعملـــه بكفــــــــــ ــــده علـــى القي اءة ـ

أكثـر، باإلضـافة إىل حتسـني مسـتوى املهـارات املوجـودة بالفعـل لديـه، مبـا يسـاهم يف ارتفـاع معـدالت أداءه ةــلياوفع
.لعمله وإتقانه بأكرب درجة ممكنة

و األداة األكثـــر ــــــــدريب هــــــــكن القـــول أن التـــــــــداف واجتاهـــات التـــدريب ميــــــأهو ن خـــالل حتديـــد أمهيـــة ـــــــوما ومـــــــــعم
عبــئ العمـــل، صــراع الــدور، غمــوض الــدور،  قلــة فــرص التقــدم مــن خالهلــا القضــاء علــىلمؤسســةيــة، الــيت ميكــن لفاعل

رد و واجههــا املـــيوالنمــو الــوظيفي، طبيعـــة العمــل والتــوتر يف العالقـــات، الــيت تعتـــرب مــن أهــم مصـــادر ضــغوط العمــل الـــيت 
م إىل الفشل يف ظل غياب هذه األداةحيثيف حياته الوظيفية، البشري . تؤول 

.250-249ص،-مدحت حممد أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص) (1
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لكــن حــىت حيقــق التــدريب هــذه األمهيــة واألهــداف واالجتاهــات ويكــون أكثــر فاعليــة ال بــد أن يقــوم علــى مجلــة مــن 
.املبادئ نتطرق هلا من خالل العنوان املوايل

المبادئ األساسية في التدريب وأنواعه: المطلب الثاني

:فيما يليعدة أنواع نربزمها من خالل يشتمل علىجمموعة من املبادئ و يقوم التدريب على

المبادئ األساسية في التدريب: أوال

إجناح العملية التدريبية ووضعها يف إطارها القانوين، هذه املبادئ تساهم يف ختضع العملية التدريبية لعدة مبادئ 
ا يف مجيع مراحل العملية التدريبية  )1(:وهيجيب مراعا

ا داخل املؤسسة: الشرعية .جيب أن يتم التدريب وفق القوانني واألنظمة واللوائح املعمول 
جيب أن يتم التدريب بناء على فهم منطقي وواقعي ودقيق لالحتياجات التدريبية: المنطقية.
حتديدا دقيقا من حيث ابلة للتطبيق وحمددةـــــداف التدريب واضحة، موضوعية، قـــــــأن تكون أه:الهادفية

.الزمان، املكان، الكم، الكيف  والكلفة
جيب أن يشمل التدريب على مجيع أبعاد التنمية البشرية من قيم، اجتاهات، معارف ومهارات، كما : الشمولية

.جيب أن يوجه إىل مجيع املستويات اإلدارية يف املؤسسة ليشمل مجيع فئات العاملني فيها
يبدأ التدريب مبعاجلة املوضوعات البسيطة مث يتدرج بصورة منظمة إىل األكثر تعقيداجيب أن : التدريجية.
على هحىت يساعد،معه خطوة خبطوةستمرييستمر التدريب مع بداية احلياة الوظيفية للفرد و : االستمرارية

.ةاملستقبليوالتطوراتالتهيؤ للتغريات و احلالية غريات والتطورات التمع املستمرالتكيف
جيب أن يتطور التدريب وعملياته ملواكبة التطور والتزود بالوسائل واألدوات واألساليب الالزمة إلشباع :المرونة

م الوظيفية وتوظمبا،موارد البشريةاالحتياجات التدريبية لل يفها يف خدمة العمليات التدريبيةيتناسب ومستويا

)2(:للتدريب هيكذلك أضاف مدحت حممد أبو النصر مبادئ أخرى 

وخ ما تعلمه ـــــبل إىل رس؛ة التدريب فقطــفمشاركة املتدرب يف عملية التدريب ال تؤدي إىل سرع:المشاركة
لفرتة أطول، فاملتدرب الذي يشارك يف احلوار واملناقشة واالستفسار تكون فرصته أفضل من املتدرب الذي يكون 

.وجوده سلبيا

.95مرجع سبق ذكره، صبن عنرت عبد الرمحان،)   (1
.259- 258، ص- مرجع سبق ذكره، صمدحت حممد أبو النصر،)  2)
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التكرار جيب أن يوزع أن يرى علماء النفسحيث ، ورد البشريتثبيت ما تعلمه امليساعد التكرار على : التكرار
.حىت تكون له فعاليتهعلى فرتة طويلة نسبيا

 حيتاج املتدرب إىل تيار من املعلومات املرتدة عن نتيجة سلوكه للوقوف على : العكسية) التغذية(المعلومات
سلوك أم ال؟ ما نواحي القصور اليت جيب العديال يف مدى فعالية التدريب، مثال هل أحدث التدريب ت

.تصحيحها ودون ذلك ال نستطيع احلكم الصحيح على مدى فعالية التدريب

وعليه فنجاح العملية التدريبية تتوقف على مجلة املبادئ اليت تقوم عليها واليت تعكس كون التدريب يشكل نشاطا 
اخمططا، منظما، هادفا وشامال لكافة  ، حيث حتكمه قوانني وتنظمه لوائح وأنظمةأبعاد التنمية البشرية ومستويا

املتوالدة عند كل موقف تعلمي وظيفي يواجهه املورد البشري فيجعله يف تساعد على حتديد االحتياجات الواقعية
.غالل موارده مثلية يف تعبئة واست، مما يساعد على حتقيق الفعالية يف براجمه واألحــــــاجة إىل تدريب

أنـواع التـدريب: ثانيا

تتعدد وختتلف التقسيمات اليت تناولت أنواع التدريب نتيجة الختالف وجهات النظر حول االحتياجات التدريبية 
):02- 02(يف اجلدول ، ميكننا عرض هذه التقسيماتاملؤسسةو مورد البشريبالنسبة لل
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أنواع التدريبتقسيمات ): 02-02(جدول رقم

أنواع التدريب ضمن هذه التقسيماتتقسيمات التدريب
التدريب الفرديالتدريب حسب عدد املتدربني

التدريب اجلماعي

التدريب يف موقع العملالتدريب حسب مكان التدريب
التدريب خارج موقع العمل

التدريب اإلداريالتدريب حسب فئة املتدربني
التدريب الفين

تدريب العاملني اجلددالتدريب حسب تاريخ التعيني يف املؤسسة
تدريب العاملني القدامى

التدريب اإلداريالتدريب حسب فئة املتدربني
التدريب الصناعي

ا  التدريب حسب املادة التدريبية واملهارات املراد إكسا
للمتدرب

التدريب اللغوي
التدريب الفين
التدريب التخصصي
 على اختاذ القرارالتدريب

.بتصرف142- 141ص، -، ص1،2008، عمان، ط، دار أسامةإدارة الموارد البشريةفيصل موسى حسونة، : المصدر

ويرى نفس الكاتب وكذلك الكاتب مؤيد سعيد السامل وآخرون أن التدريب حسب املكان الذي يتم فيه هو 
ال، هلذا سوف نتبىن هذا التقسيم للتعريف  ذا ا أفضل أنواع التدريب، الذي اتفق فيه العديد من الكتاب املهتمني 

:بأنواعه فيما يلي

ويقوم يف موقع العمل الفعليوظفيتم وضع املحيثاألنواع شيوعامن أكثر :التدريب في موقع العمل-أ
من خالهلا تتاح الفرصة للمتدرب لتطبيق ،املشرف املباشر مبمارسة مهمة التدريب والتوجيه وفق خطوات خمططة

من من سلبيات هذا النوع اخنفاض إنتاجية املتدرب أثناء فرتة التدريب، كما أن املدرب يكرس جزءا .ما تعلمه
وقته هلذه العملية، إضافة إىل أن االعتماد على املشرف املباشر كمدرب حيتم نقل املمارسات والسلوكيات 
التقليدية باستمرار، كما قد تتضمن هذه املمارسات بعض األخطاء أو اإلجراءات اليت مل تعد متناسبة مع 
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من أهم .على ظروف العمل وكذلك قلة التكاليفوظفأما أهم مزايا هذا النوع هو تعود امل.)1(املتغريات البيئية
دوير الوظيفي، أسلوب التدريب ــــلوب التــــــــــ، أس)التلمذة الصناعية(التدريب من خالل التتلمذ:نذكره أساليب

.الوظيفي املربمج واليت سنتناوهلا فيما بعد بنوع من التفصيل
ى إرسال موظفيها للتدريب يف أماكن بعيدة عن عملهم ـــــإلؤسسةـــــاملتلجأ :التدريب خارج مواقع العمل-ب

ها، إما لضيق الوقت قاحلايل، عندما تقتضي بعض األعمال مستويات عالية من املهارة ال ميكن توفريها عن طري
اليوميةللوظائف من مزايا هذا النوع أنه ال يرتتب عليه أي تعطيل . فر اجلهاز التدرييب الكفء لديهاتو مأو لعد

، لكن املشكلة أنه مرتفع التكاليف وحيتاج لدرجة عالية من املهارة والكفاية كما حيتاج إىل جتهيزات املؤسسةيف 
أسلوب استخدام التقنيات السمعية والبصرية،احملاضرات،: من أهم أساليبه نذكر. )2(.خاصة يف بعض األحيان

ى ـــــــــــدريب علـــــــــــــــوب التـــــــــاالت، أسلوب النقاش املخطط، أسلـــــــــلوب دراسة احلــــــــالعصف الذهين، أس
.وب منذجة السلوك، نتطرق هلذه األساليب بالتفصيل فيما بعدــــــات اإلدارية وأسلـــــــــــوب املباريــــــاحلساسية، أسل

التدريبيةالتسيير الفعال لالستراتيجية : المطلب الثالث

لتحقيق أهداف أرقى ؤسسات؛ إمنا وسيلة تستخدمها املاليست هدفا يف حد ذايةالتدريباالسرتاتيجيةإن 
يكون إال من خالل الرسم الدقيق ملالحمها من ذلك لن ، اوأمسى، حىت يتحقق ذلك ال بد من التحكم الدقيق 

ا :  ميكن إبرازها فيما يليحيث ، خالل حتديد املراحل اليت متر 

مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية:أوال

ا التدريبية، ال بد من حتليل االحتياجات وفق ثالث مستويات اجليد من التخطيط املؤسسةحىت تتمكن  الحتياجا
: ، نتناول كل مستوى على النحو التايلورد البشريملالوظيفة واو املؤسسةوهي 

Organization)لمؤسسة اتحليل -أ Analysis ) :

وتساهم يف حتقيق أهدافها بكفاءة عالية، لذلك ال املؤسسةاسرتاتيجية التدريب باالسرتاتيجيات األخرى يف ترتبط
وغ ـــــــــة لبلـــــــــــل الزمنية الالزمــــــومواردها وخططها واملراحاملؤسسةبد من قيام إدارة املوارد البشرية بإجراء حتليل ألهداف 

ة االستعانة بعدة مؤشرات كمعدالت ـــــــليل املتغريات السابقــــكان اإلدارة بصدد حتــــــبإميث حتلك األهداف، 
وظفنياملل، الغياب والتأخر، دوران العمل، احلوادث، املناخ التنظيمي ومعنويات ــــــــة العمــــــــــــــاإلنتاجية، تكلف

.193، مرجع سبق ذكره، صمدخل استراتيجي-إدارة الموارد البشريةسهيلة حممد عباس، )   (1
.284صمرجع سبق ذكره، ،- مدخل استراتيجي تكاملي-إدارة الموارد البشرية مؤيد سعيد السامل، )   (2
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احتياجات التدريب، كما أن هذا التحليل يساعد يف حتديد ه املؤشرات ضوءا على ذ، حيث تلقي ه…وهكذا،
)1(.اإلطار العام حملتوى واجتاهات ومواقع التدريب

تظهر فقط عند حيثمجلة الظواهر الدالة على وجود احتياج تدرييب، إبراز)02- 03(اجلدولميكن من خالل 
:ؤسسةحتليل امل

مؤسساتفي الاحتياج تدريبيالظواهر الدالة على وجود ): 02-03(جدول رقم

تحليل المعلومات 
المتوفرة عن

الظواهر الدالة على وجود احتياج تدريبي

اإلمكانيات 
المادية

.جود آالت غري مستخدمة لعدم توافر األفراد املدربنيو -
.جود معدات وأجهزة حديثة دون إعداد األفراد الالزمني لتشغيلهاو -
.كة وانسياب العملر يعوق احلزدحام األماكن باملوظفني مما ا-

النظم واإلجراءات

.بطء اإلجراءات وتعقدها-
.اخنفاض األداء الفعلي عن املعدالت املستهدفة-
اشرتاك أكثر من فرد يف أداء نفس العمل والذي ميكن لفرد واحد تأديته-

التنظيم اإلداري

.استحداث وظائف جديدة-
.إلغاء وظائف قائمة-
.ومسؤوليات بعض الوظائفتعديل واجبات -
.تغري املوقع التنظيمي لبعض الوظائف-
.استحداث تقسيمات تنظيمية جديدة-

األهداف 
والسياسات

.اوظفنيعدم وضوح األهداف وعدم اقتناع امل-
ة- .تناقض القرارات يف موضوعات متشا
.الرتمجة اخلاطئة للسياسات العامة عند حتويلها إىل سياسات فرعية-
.تناقض التعليمات التفصيلية للعمل مع السياسات العامة-

تطور النشاط

.وظفنيزيادة أعباء العمل وتوقع احلاجة إىل مزيد من اجلهد من قبل امل-
.وظفنيزيادة أنواع اخلدمات واالحتياج إىل مهارات إضافية من امل-
.وظفنياخنفاض أمهية بعض األنشطة وتوقع االحتياج إىل نفس العدد من امل-

.136، مرجع سبق ذكره، صمدخل استراتيجي–اإلستراتيجية إدارة الموارد البشرية عادل حرحوش صاحل،  مؤيد سعيد السامل،(1)
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.وظفنيالتوسع يف عدد الفروع وتوقع االحتياج إىل أعداد متزايدة من امل-
.توقع اللجوء إىل إدخال وسائل تكنولوجية جديدة ملواجهة أعباء العمل-

ممارسة الوظائف 
اإلدارية

.عدم توافر املعلومات الالزمة للتخطيط واختاذ القرارات-
.كأساس للتخطيط واختاذ القراراتكثرة األخطاء يف املعلومات املستخدمة  -
.  وظفنيارتفاع معدالت شكاوي امل-

.عن متطلبات الوظائفوظفنياختالف قدرات ومهارات امل-موارد البشريةال
.اختالف العالقات بني الرؤساء واملرؤوسني-
.الوظيفةتمع متطلباوظفنيعدم تناسب التأهيل العلمي لبعض امل-
. وظفنياجلزاءات على املازدياد معدالت توقيع -

.بتصرف175- 174، ص-، ص2006، 1، اإلسكندرية ، ط، دار الفكر اجلامعيإدارة الموارد البشريةحممد الصرييف، : المصدر

هو حتديد درجة توافق التنظيم القائم مع متطلبات العمل وبالتايل املؤسسةوعليه فاهلدف األساسي من حتليل 
.حتديد االحتياجات التدريبية يف حالة وجود فجوة بينهما

: (Job Analysis )العمل )الوظائـف(تحليـل -ب

يعىن بتحليل الوظائف دراستها ووصفها بدقة للتعرف على املهارات واملعارف والقدرات املطلوبة ألدائها على وجه 
حيتوي وصف حيث ، ...التحديد، ذلك ملساعدة خمتصي التدريب على حتديد حمتويات برامج التدريب املناسبة،

كل التنظيمي، عالقتها بالوظائف األخرى وملخص عام الوظائف عادة على اسم الوظيفة، مرتبتها، موقعها يف اهلي
ا واملالمح األساسية ملهامها  ا ومسؤوليا ذلك الواجبات واملسؤوليات التفصيلية اليت تقع على شاغلها ك،)1(لواجبا

رات املتوقعة يف هذه الواجبات، املسؤوليات، املهاراتــــــــم دراسة التغييـــــــا تتـــــــوالظروف اليت يتم تأديتها فيها، كم
ويتم هذا التوصيف للوظائف عن طريق دراسة السجالت . املعارف والقدرات الالزمة ألدائها على الوجه املطلوبو 

ون والوثائق الرمسية أو املقابالت الشخصية أو عن طريق االستبيانات اليت توزع على عينات عشوائية من املوظفني جييب
.عناصر العمل والوقت الذي يستغرقهفيها على أمهية كل عنصر من 

، الرياض، ، مكتبة العبيكان للنشر والتوزيعاألسس النظرية والتطبيقات العملية في المملكة العربية السعودية–إدارة الموارد البشرية مازن فارس رشيد، (1)
.691، ص2001، 1ط
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:(Individual Analysis)تحليـل الفـرد-ج

أين حتدد مدى حاجته للتدريب ونوع التدريب وأهم براجمه وأيضا ؛يف عملهورد البشري أداء املتقييميتم فيها 
أنواع املهارات واملعارف الواجب تنميتها فيه والسلوك الالزم تبنيه حىت كذاحتديد طريقة أداءه لواجباته يف وظيفته،

.يصبح قادرا على أداء وظيفته احلالية واملستقبلية

من خالل اجلوانب ورد البشرييقوم بدراسة امل)التدريبخمتص(املدرب وحىت ميكن التوصل إىل هذه النتيجة فإن 
)1(:التالية

اوارد البشريةقسم املت: المواصفات الوظيفية م والوظائف اليت يشغلو م وختصصهم وخرب .حسب مؤهال
حسب اجلنس والسن وبعض الصفات الشخصية مثل القدرات وارد البشريةصنف املت:الخصائص الشخصية

باقي جتاه عمله و فردمقدار الطموح والدوافع واالجتاهات واألفكار اليت حيملها الكذا ،لتدريبلواالستعداد 
.ومدى حبه للعمل ورغبته يف إتقانهاملوظفني

ويات ــــــمست، يف الوظيفة من حيث معدالت أداءهموظف ـــوك الـــــــز على سلـــــــالرتكي:وانب السلوكيةـــــــالج
.مدى تفاعله مع اآلخرين ونوع عالقاته مع الرؤساء والزمالءو إجنازاته ، حتصيله

على حتليل االحتياجات التدريبية وفق املستويات الثالث كما أشرنا سلفا، ميكن هلا رسم املؤسسةعموما بعد عمل 
ا التدريبية، ذلك حسب املراحل التالية :خطوات حتديد احتياجا

ا مب، علومات عن الوظائف اليت ستحتاجها، هذا ميد اإلدارة مباملؤسسةوصف الوظائف واألعمال اليت حتتاجها -
أن حيث، مسؤوليات وما حتتاجه من مهارات ومؤهالت ينبغي توفرها يف من سيشغل هذه الوظيفةتتضمنه من 

)2(:عملية التوصيف تزود اإلدارة باملعلومات التالية

أنواع وأعداد الوظائف الالزمة.
مواصفات األشخاص الالزمني لشغل تلك الوظائف.

رة ـــــــوات اخلبـــــــمن مهارات ومؤهالت، سنر عليهـــــــحتديد ما تتوفمن موارد بشرية و املؤسسة مجايل ما متلكه إحصر -
م،  دامها يف شغل الوظائف اليت سيحتاجها العمل خالل السنة التدريبية ـــــدف استخـــــلديهم، ختصصا

:تزود اإلدارة باملعلومات التاليةاملؤسسةأن عملية حصر القوى العاملة املتاحة لدى حيث،القادمة

.78، ص1981،،  الرياضوالتطوير، مدخل علمي لفعالية األفراد والمنظماتالتدريب حممد عبد الوهاب، يعل(1)
.275، ص1985، 3، القاهرة، ط، مكتب غريب للنشر والتوزيعإدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجيةالسلمي، ي عل)(2
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لمؤسسةاحلاليني لوظفنيحتديد كل مواصفات امل.
 والوظيفة اليت يشغلهاموظفمدى تناسب كل.

وظفنياملقارنة الدقيقة بني اخلطوتني السابقتني، اليت متكن اإلدارة من حصر كافة الوظائف من حيث مؤهالت امل-
.ومواصفات الوظائف

تحديد أهداف التدريبمرحلة : ثانيا

ا التدريب، تعمل على ترمجتها إىل أهداف زمنية، مكانياملؤسسةبعد جناح  ة ونوعية ـــيف التحديد الدقيق الحتياجا
حمددة، مما يساعدها على ترشيد جهودها التالية للتدريب، حيث جيب حتديد هذه األهداف بصورة واضحة حىت 

.جناح عمليتها التدريبية أو العكستتمكن فيما بعد من تقييم مدى 

رف فتهدف ااملعارف، املهارات واالجتاهات، أما املع: تشمل أهداف الربامج التدريبية ثالث جوانب أساسية هي
إىل تزويد املتدرب باملعلومات، املفاهيم، النظريات، املبادئ األساسية، األنظمة، اللوائح والسياسات اليت تساعد 

أما املهارات فتتعلق باكتساب القدرة على املمارسة والتطبيق العملي لوسائل حمددة ألداء ،ء عملهاملتدرب على أدا
)1(.بينما تعىن االجتاهات بالتأثري على أفكار املتدرب وقيمه حنو األفراد أو األشياء أو املواقف بطريقة إجيابية،األعمال

عند حتديد األهداف جيب تعيني اهلدف الرئيسي الذي يعكس النتيجة الكلية للربنامج التدرييب وتدور حوله 
دف للوصول إليه،   األهداف الفرعية اليت هي سلسلة النتائج املؤدية إىل هذه النتيجة كذلك جمهودات التدريب و

.الكلية

مرحلة تصميم البرامج التدريبية:ثالثا

تصميم الربامج التدريبية حتديد حمتوى التدريب، اختيار األساليب التدريبية، املدربني، مدة الربنامج، مكانه يعىن ب
.وتكاليفه

ي ــــامهة فــــــــوامل املســـــــر العـــــــوأكثتعد عملية حتديد وسائل التدريب من أهم مراحل تصميم الربامج التدريبية
ا ومضامينها من جهة وتعدد وارد البشريةتعددت وتنوعت أساليب تدريب املحيثجناحها،  باختالف مسميا

ميكن حصر أمهها بناء على شيوع استخدامها فيما حيث األهداف املرجوة من أسلوب دون اآلخر من جهة ثانية، 
: يلي

.693مرجع سبق ذكره، صمازن فارس رشيد،(1)
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عبارة عن اتصال شفهي من جانب شخص متخصص يف موضوع معني، يقوم بنقل : أسلوب المحاضرات
يتضمن هذا كما جمموعة من األفكار واملعلومات املعدة سلفا إىل جمموعة من األفراد، بصورة منظمة ومرتابطة،  

، لكن يعاب على هذا...استخدام وسائل إيضاحية كالسبورة، اخلرائط والرسوم البيانية،أحيانا األسلوب 
ا ،  )1(األسلوب أنه ميثل أسلوبا لالتصال أحادي االجتاه، بالتايل انعدام التفاعل بني احملاضر واملدرب  كما أ

افة إىل غياب التغذية ــــعابية باإلضــــــــدربني االستيــــــــــفروق الفردية يف قدرات املتـــراعي الــــــتفتقر للمرونة وال ت
.املعلومات واألفكار، أما فاعليتها يف تعليم املهارات وتغيري االجتاهات فمحدودةالراجعة، كما تقتصر على نقل 

ر نفعا من ــــــرية أكثــــإن األدوات السمعية والبص:ةــة والبصريــــات السمعيـــــدام التقنيــــأسلوب استخ
)2(:احملاضرات، لكنها أكثر تكلفة وخصوصا يف احلاالت التالية

 حيث تركيب أجزاء الكومبيوتر أو تثبيت براجمهإذا كان هناك حاجة لتوضيح كيفية تتابع معينة مثل تعلم ،
؛تتمتع خباصية اإليقاف وإعادة العرض وكذلك احلركة السريعة والبطيئة

؛عند الرغبة يف تقدمي أحداث ال ميكن وضعها يف شكل حي يف احملاضرة
ويكون من املكلف انتقال املتدربني من مكان آلخرسسةؤ عندما يكون التدريب على نطاق امل.

الغرض ل القسم الواحد أو بني األقسام، إىل آخر داخوظيفةينتقل املوظف من :أسلوب التدوير الوظيفي
اليت يكمل بعضها بعضا من أجل تكوين صورة شاملة، قد وظائفهو أن يتقن املوظف عددا من المن ذلك 

بعدها حيدديتطلب هذا من املوظف التدرب على تشغيل آلة معينة أو إعداد تقرير أو إعداد برنامج احلاسوب، 
، كما ميكن أن يبقى )3(عليها داراليت الوظائفمن وظيفةموقع العمل الدائم على ضوء إجادة املوظف ألي 

دف جتنب مشاكل املوظف بصفة دورية خيضع للتدوير الوظيفي الكتشاف اجلديد يف الوظائف األخرى 
.الغيابات املفاجئة للموظفني وإمكانية إحالله لوظائف زمالءه إذا استدعت الضرورة ذلك

تباع خطوات متالحقة وبرتتيب اهناك بعض الوظائف اليت حتتاج إىل :أسلوب التدريب الوظيفي المبرمج
يقوم املشرف على املوظف مبمارسة هذه اخلطوات أمام املتدرب الذي يقوم بعد ذلك حيث لعمليات، منطقي ل

حىت يتأكد املدرب من أن املتدرب يستطيع القيام باملهمة بشكل صحيح ودون ،بأدائها ويتم التصحيح فوريا
) 4(.مساعدة

.696-695ص، - ، صنفسهاملرجع )(1
 .275 ص، 274-  إدارة الموارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص-  جاري ديسلر، (2)

.144، مرجع سبق ذكره، صمدخل استراتيجي–إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية مؤيد سعيد سامل، عادل حرحوش صاحل،  )   (3
.144نفسه ، صاملرجع(4)
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من كل متدرب الرد على بريد املدير تعمل على متاثل موقف واقعي من خالل الطلب :أسلوب البريد الوارد
واملكاملات التلفونية، يف هذه الطريقة يكون هناك مزج بني األمور واألحداث الروتينية وأيضا بني الواجبات 

)1(.اهلامة

م الشخصية :أسلوب العصف الذهني هي طريق علمية لتحفيز وتعويد املتدربني على توظيف معارفهم وخربا
ائمة أو متوقعة أو إلجياد بدائل جديدة ملا هو متبع من أساليب أو ــــاكل قــــملشول ـــــللبحث عن حل

، يقتصر تطبيقها على املستويات ذات التأهيل العلمي املتخصص، أو ممن هلم خربات عملية غنية ...إجراءات،
ييدا من ، بعدها تدرس األفكار ويتم اختيار األكثر تأ)2(متكنهم من اإلبداع واالنطالق حنو تصورات جديدة

.طرف املشاركني
 تقوم على عرض ، امعة هارفارد األمريكيةجببدأ استخدام هذه الطريقة يف تنمية املديرين :الحالةأسلوب دراسة

أو من خارجها، يف مستويات إدارية خمتلفة ويف ؤسسةمواقف ومشكالت إدارية معينة واجهها مديرون بامل
يقوم املشرتكون يف الربنامج . جماالت متعددة مثل اإلنتاج أو البيع أو التمويل أو الشراء أو األفراد أو غريها

ا ا وحتليل أسبا تقييم هذه البدائل مث واقرتاح بدائل حلها، بدراسة هذه احلاالت لتحديد املشاكل اخلاصة 
ا تعمل ...أنسبها وتطبيقها حلل املشكلة اخلاصة باحلالة موضع البحث،واختيار ، امليزة الرئيسية هلذه الطريقة أ

)3(.على حتسني القدرة على اختاذ قرارات يف ظل وجود معلومات قليلة أو حمدودة

موعة لتبادل اآلراء واالشرتاك يف املناقشة، : أسلوب النقاش المخطط ال أمام ا يستهدف هذا يفسح ا
موعة واستخ الص نتائج حمددة ــــــاألسلوب اكتشاف املالمح الرئيسية يف املشكالت اليت تعرض على ا

ا رق ــــــما يستغـداد مـــــــيتطلب مهارة يف اإلعحيثره من األساليب مساوئ ـــــذا األسلوب كغيـــــــإال أن هل؛)4(بشأ
مدربني مهرة إلدارة املناقشة بكفاءة وفعالية، يأخذ هذا األسلوب وقتا طويال، يضاف إىل ذلك أنه حيتاج إىل

:أشكاال خمتلفة منها

موعة من :المؤتمرات وهي عبارة عن مناقشة موجهة ملوضوعات حمددة تتم حتت قيادة أحد األفراد ختتاره ا
.بينها

ا :الندوات دف الوصول إىل حل مناسب هلا، يقوم  عبارة عن مناقشة مجاعية ملوضوع أو مشكلة 
.أشخاص من ذوي اخلربة واملقدرة

.192، ص2004الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،- رؤية مستقبلية–إدارة الموارد البشرية راوية حسن حممد، )  1(
.244مرجع سبق ذكره، صحممد أمحد عبد النيب،)  (2
.229حممد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص)  (3
.242- 241ص،- مصطفى جنيب شاويش، مرجع سبق ذكره، ص)  (4
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يطلق على هذا األسلوب :أسلوب تدريب الحساسية)T-group( أو جمموعة املواجهة، فيه يتفاعل الفرد مع
ارات ــــــامل مع اآلخرين وتطوير مهـــــحتسني مهارات التعدفدة من الزمنـــــــعدد من األفراد ضمن جمموعة مل

العالقات اإلنسانية، من خالل تنمية حساسية املشاركني وجعلهم أكثر فهما ألنفسهم ولآلخرين، من خالل 
م ومش م مع بعضهم ــــــــاسيسهم وإدراكــــــاعرهم وأحـــــــتشجيع املتدربني على االنفتاح ومشاركة جتار ا

، فقد يوجه املدير األوامر ملرؤوسيه وينتقدهم دون أن يدرك متاما من يهابه ومن يكرهه، فإذا أتيحت ...،البعض
تدريب على احلساسية، ميكنه أن يكتسب تبصرات مهمة عن نفسه وعن الالفرصة ملثل هذا املدير املشاركة يف 

قدرة املتدربني على فهم حقيقة سلوكهم حيقق هذا األسلوب مجلة من األهداف كزيادة . )1(تأثريه على اآلخرين
م ومدى تأثر وتأثري سلوكهم على الغري وزيادة تقبل الغري املقدرة على حتليل سلوكهم وأيضا كذا ،واجتاها

ا هي صعوبة تقييم النتائج وصعوبة تقبل البعض لالنتقادات الصرحية يتصحيح سلوك م، أما أكرب سلبيا ا
.املوجهة إليهم

لة هذه ـــة على أسئـــــــتتطلب هذه الطريقة من املتدرب قراءة مادة معينة مث اإلجاب:يهات المبرمجةأسلوب التوج
تسمح اإلجابات الصحيحة باالرتقاء يف املستوى بغض النظر عن طريقة التقدمي، فهذا األسلوب حيث املادة، 

)2(.التوجيهات فتقدم عن طريق حاسب آيليسمح باملمارسة الفعالة وزيادة التدرج يف الصعوبة، أما عن 

أين يقوم  ؛تشري هذه الطريقة إىل استحداث موقف يشبه مواقف العمل الطبيعية:أسلوب المباريات اإلدارية
)3(:كل عضو يف الدورة التدريبية بدور معني ويتم بناء خطوات مرحلية هلذا األسلوب على النحو التايل

موعة املشرتكة يف تقسم الدورة إىل جمموعتني متنافستني ميثل كل منهما منظمة أو قسم؛ا
موعتان بتحديد املشكلة املراد مناقشتها وحتليلها يف االجتماع؛ تقوم ا
،كما حتدد مراكز بقية األعضاء؛...ختتار كل جمموعة مديرا هلا ،
 موعتان بتحديد جدل ونقد ، حوارمفتوحة،اتمناقشاملطروحة يف صورة دراسة وحتليل املوضوعات و تقوم ا

بالشكل الذي يؤدي إىل قرارات معينة؛
 بعد االنتهاء من املشكلة يقوم املدرب بنقد وحتليل كل ما جرى يف االجتماع مبا يف ذلك القرارات اليت

ا كل جمموعة .أصدر

.704ذكره، صمازن فارس رشيد، مرجع سبق )  1(

.193مرجع سبق ذكره، ص،- رؤية مستقبلية–إدارة الموارد البشرية راوية حسن حممد، )   2(
مرجع سبق ذكره، ص147. مدخل استراتيجي-،  (3)   مؤيد سعيد السامل، عادل حرحوش صاحل، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية –
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ألفالم عن تستهدف إكساب الفرد العديد من املهارات من خالل عرض أحد ا:أسلوب نمذجة السلوك
ويستهدف هذا األسلوب حتقيق .يطلب من املتدرب حماكاة ما شاهده بالفيلمحيث أفضل األساليب اإلدارية، 

)1(:ما يلي

 بيان األسلوب السليم ألداء عمل معني؛
 ألن يتبع األسلوب السليم يف أداء هذا العمل؛متدربإتاحة الفرصة أمام كل
توفري معلومات مرتدة عن مستوى أداء كل متدرب.

دف زيادة درجة  وعادة ما تستخدم منذجة السلوك يف تدريب كل من املشرفني يف املستويات اإلدارية الدنيا 
ويشمل التدريب يف هذا املستوى كيفية حتقيق النظام واالنضباط وإحداث التغيري . التفاعل بني املوظفني واملشرفني

م يف ديرين يف مستوى اإلدارةاملكذلك تدريب ،  واالرتقاء مبستويات األداء املنخفض دف رفع كفاء الوسطى 
.التعامل مع املواقف الشخصية مثل املشكالت املرتبطة بالعمل والعادات غري املرغوب فيها

مرحلة متابعة وتقييم التدريب: رابعا

:وهلا على النحتعمل املؤسسة بغية إجناح براجمها التدريبية على املتابعة والتقييم املستمرين 

:متابعة العملية التدريبية-أ

ا تسري حسب اخلطة املوضوعة  هي جمموعة العمليات اليت تتم أثناء تنفيذ مراحل اخلطة التدريبية للتأكد من أ
)2(:والوقت وامليزانية املخصصني من أجلها بغرض

؛التدخل الفوري إلزالة أي معوقات قد تعرتض سريها-
.ملتطلبات الظروف الطارئةالتدخل للتعديل أو التطوير وفقا-

.288مرجع سبق ذكره، ص، البشريةإدارة الموارد جاري ديسلر، (1)
.159، ص2007، 1، القاهرة، ط، جمموعة النيل العربيةإدارة مراكز التدريبسعد الدين خليل عبد اهللا، (2)
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:تقييم العملية التدريبية-ب

تشخيص املعوقات ، بالتايل إمكانية ...هي التأكد من مدى حتقيق تلك الربامج لألهداف والنتائج املتوقعة منها،
أي هو عملية قياس كفاءة وفعالية العمل التدرييب ومدى حتقيقه ؛)1(دف إزالتها وتطوير الربامج التدريبية يف املستقبل 

)2(:من أهداف مقارنة مبا كان خمططا بغرض

ميكن للخطة أن تكون أكثر فعالية يف ،حتديد الثغرات اليت حدثت يف األداء والعمل على تفاديها مستقبال حىت-
املرات القادمة؛

وما مت حتقيقه من أهداف؛اخلطةالتعرف على مقدار ما مت إجنازه من أنشطة -
قياس مدى صالحية الربامج التدريبية من حيث حمتواها واألساليب التدريبية اليت استخدمت؛-
؛)السلوك املرغوب(قياس كفاءة األفراد الذين مت تدريبهم -
. مقارنة تكلفة التدريب بالفوائد املرتتبة عليه-

:نذكرأساليب تقييم العملية التدريبيةأما أهم 

اية كل برنامج تدرييب يعربون فيها عن رأيهم ح:استقصاء اآلراء ج ــــــول مناهـــــيتم توزيع استمارة للمتدربني 
م من الربامج التدريبية .التدريب، املدربني، الوسائل املستخدمة، مدى استفاد

رنامج التدرييب مبدة ــــــــوكية عند انتهاء البــــــلة إحصائيات ختص النواحي السلــــــهي مج: واهر السلوكيةـــــالظ
دوران العمل، الغيابات، معدل تكرار حوادث العمل، الشكاوي، معدالت اإلنتاجية : مناسبة، من هذه الظواهر

.وغريها

يعربون يتم فيها قياس نتائج التدريب من خالل التقارير اليت يكتبها الرؤساء عن مرؤوسيهم : تقارير تقييم األداء
.فيها عن مدى التقدم يف األداء وارتفاع مهارات املرؤوسني بعد انتهاء التدريب

وعليه فتقييم العملية التدريبية ميكن املؤسسة من حتديد الفجوة القائمة بني األهداف احملققة من الربامج التدريبية 
ا والعمل على  اختاذ اإلجراءات التصحيحية وجعل الربامج املوضوعة واألهداف املخططة، بالتايل الوقوف على مسببا

.التدريبية تستقي مضامينها من واقع االحتياجات التدريبية للموارد البشرية يف املؤسسة

.269جنم عبد اهللا العزاوي، عباس حسني جواد، مرجع سبق ذكره، ص)    1)
.159ص، مرجع سبق ذكرهسعد الدين خليل عبد اهللا، (2)
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مستويات تقييم فعالية برامج التدريب: المطلب الرابع

ال واليت حتدد ما هي املستويات اليت  على أساسها سيتم تقييم مدى ظهرت جمموعة من النماذج اهلامة يف هذا ا
):02-04(فعالية الربامج التدريبية، نعرض هذه النماذج من خالل اجلدول
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نماذج مستويات تقييم فعالية برامج التدريب): 02-04(جدول رقم 

المستوياتالنماذج
نموذج كورب

)Korb(

املعلومات واملهارات اليت اكتسبها املتدربونمن خالل قياس فعالية التدريب: التدريب كعملية.
قدرة املتدرب على ترمجة ما تعلمه إىل سلوك واجتاهات وظيفية إجيابية تسهم يف :سلوك المتدرب

.حتقيق فعالية املؤسسة
حتسني توى األداءـــمسققة من رفع يف ـــــالل النتائج احملــــب من خـــــرفة فعالية التدريــــــمع: النتائج ،

انظم االتصاالت، رضا العمالء على املؤسسة  .وخمرجا

كيركباتريك
(Kirkpatrick)

قياس ردة فعل املتدرب ومدى رضاه عن الربامج التدريبية، املدربني، املواد التدريبية : ردة الفعل
.باعتماد استمارة االستبيانواألساليب

معارف ومعلومات عن املبادئ واحلقائق من هذه الربامج، أين تدربقياس مدى تعلم امل: التعلم
.يتم اختبارهم قبل وبعد التدريب يف مجيع املواد اليت تعلموها بكل موضوعية

نتيجة للربامج اليت شارك فيهااملورد البشريقياس التغريات الطارئة على سلوك :السلوك.
دل دوران العمل، التكلفة، الروح ـتوقعة كمعية يف ضوء النتائج املج التدريبـم الربامــيــــــتقي: جـــــــالنتائ

.موظفنياملعنوية لل

هامبلين
(Hamblin)

:أضاف على مستويات التقييم لكريكباتريك مستوى خامس هو

قياس أثر االجتاهات اإلجيابية والتغريات السلوكية على أداء املؤسسة كما ونوعا: أداء المؤسسة.

باركر

(Parker)

يف وظيفتهوظفيقيس هذا املستوى مدى حتسن أداء امل: األداء الوظيفي.
يقيس هذا النوع من التقييم أثر الربامج التدريبية على أداء اجلماعة ومن مث أداء : أداء الجماعة

.املؤسسة
ء من مدى رضا املشارك عن الربامج باعتماد االستبيان واملقابالت عند االنتها: رضا المشتركين

.تنفيذ الربامج
حيدد هذا النوع من التقييم احلقائق واألساليب واملهارات اليت : المكتسبة للمشاركةالمعرف

.استوعبها املشارك يف الربنامج التدرييب، من خالل استخدام اختبارين قبلي وبعدي

.بتصرف425إىل 419ص، - ، صمرجع سبق ذكرهأبو شيخة، نادر أمحد:المصدر
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دف إىل قياس نتائج التدريب، سواء تعلقت هذه )02- 04(يتضح من اجلدول  أن خمتلف مناذج تقييم األداء 
النتائج بالتغريات اليت أحدثها الربنامج مباشرة وذلك يف حالة تقييم رد الفعل وتقييم التعلم، أو تعلقت بالتغريات يف 

وك وأداء ــــــــم السلـــــلة تقيياداثها وذلك يف حـــــــامج سببا يف إحـــــي يكون الربنـــؤسسة التـــــاملأداءو وظفسلوك امل
املؤسسة، حيث نلمس وجود عالقة سببية بني خمتلف مستويات التقييم، فردود فعل املتدرب قد تكون إجيابية اجتاه 

التغري يف السلوك الوظيفي الربنامج إال أنه خيفق يف التعلم، أو قد ال يطبق ما تعلمه يف أداء مهامه، أو قد حيدث 
ولكن ال يظهر تأثري ذلك على أداء املؤسسة، كذلك تربز العالقة السببية بني هذه املستويات يف اعتماد كل مستوى 

. يتم عنده التقييم على مستوى التقييم السابق له

عملية متابعة وتقييم الربنامج التدرييب تقيس مدى كفاءته وجناحه يف حتقيق األهداف اليت عموما ميكن القول أنو 
دف بدورها إىل الوقوف على الثغرات اليت حدثت خالل تنفيذ الربنامج والعمل على  وضع من أجلها، كما 

أو العكس، أخريا إعطاء صورة يف نقل املادة التدريبية نيمعاجلتها وتفاديها مستقبال، كما تؤكد مدى جناح املدرب
.واضحة عن مدى استفادة املتدربني من الربنامج التدرييب ويتم ذلك بتقييم املتدرب قبل وبعد عملية التدريب

ا سرتاتيجيةأن تتبىن االاجلامعيةاتاملؤسسوأخري ميكن القول أنه ال يكفي  التدريبية للنهوض مبواردها وكفاءا
بد أن تعمل على جعل هذا التدريب فعاال بصفة دائمة ومستمرة، حىت يتحقق ذلك البد أن البشرية وحسب؛ بل ال

ورا يف مادته ــــون متطــــرط أن يكـــــو األفضل، شــــر أسلوب األداء والسلوك والتفكري حنــــاس تغييــــــيبىن ويقوم على أس
اعها إشباعا ــــــــل على إشبــــــــيعما ـــــــــكمقدرات،  من املهارات والالوظيفة واملوظفوأسلوبه ويعكس احتياجات 

.من تطبيق ما تعلموه من التدريب وحتفيزهم على ذلكملتدربنيصحيحا، مع وجوب توافر ظروف مناسبة متكن ا
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التعلموالتوجه نحو بناء مؤسسات التعلم التنظيمي : لثالمبحث الثا

تشخيص وحتديد ؤسسات؛ إذ ميكنها منباهتمام املحظيت مؤخرامن املواضيع اليت يعد موضوع التعلم التنظيمي
ا،واكتشاف مواطن اخللل والقصور  دف مواجهة حتديات البيئية سريعة التغري ووضع احللول للمشكالت يف ممارسا

، ليس هذا وحسب بل تنظيميالتعلم الاسرتاتيجيةبقائها ومنافستها للغري بصورة مستمرة من خالل و والبدائل لنموها
دف التحسني املستمر .سارعت للتحول إىل مؤسسة متعلمة تقوم أساسا على التعلم املستمر 

ماهية التعلم التنظيمي :المطلب األول

واملعرفة ول العلم والتعلمـــــدور حــــــــيهاأمهكان ة،  ــــــحات غري مألوفــــــمصطلعرفت أدبيات الفكر التنظيمي مؤخرا 
ار الثقافة اإللكرتونية مبا فيها من برجميات ــــانتشو لوماتية ـــــــورات العلمية واملعـــــــتأثري الثود هذا إىلـــــوالتمكن، يع

.وتقنيات، أهم هذه املصطلحات هي التعلم التنظيمي

مفهوم التعلم التنظيمي: أوال

ما(Argyris , Schon)من قبل1978سنة ظهر أول استخدام ملصطلح التعلم التنظيمي  Learning(يف كتا

Organizational( ، ومنذ ذلك السؤال االستكشايف ". ن تتعلم ؟ أهل جيب على املنظمات "إذ قدما سؤال مفاده
على الرغم من حداثة ،)1(بذلت الكثري من اجلهود لتعريف وحتديد التعلم يف املنظمات واستكشاف أبعاده املختلفة

موضوع التعلم التنظيمي وقلة الدراسات اليت تناولته، إال أنه قد تعددت تعاريفه ومعانيه، فيما يلي عرض لبعض هذه 
:التعاريف

:على أنهالتعلم التنظيمي يعرف 

ا وتفعيل " -  ا الكلية وتطوير ذا ا مع بيئتها تلك العملية اليت تسعى املؤسسات من خالهلا إىل حتسني قدرا عالقا
ا الداخلية واخلارجية تعبئة العاملني فيها ليكونوا وكالء ملتابعة واكتساب املعرفة ، كذا والتكيف مع ظروفها ومتغريا

(2)".وتوظيفها ألغراض التطوير والتميز

دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في - دور أدوات التعلم التنظيمي في تحقيق األداء الجامعي المتميزليث علي احلكيم وآخرون، )   1(
لد مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، -جامعة الكوفة .98، ص 2009، )2(، العدد )11(، ا

.90، ص2005املكتب اجلامعي احلديث، الرياض، ، إدارة المعرفة وتطوير المنظماتلكبيسي، اعامر (2)
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البيئة على تلك العملية املؤدية إىل تطوير املعرفة فيما خيص العالقات بني األعمال وبني النتائج وتأثري " - 
)1(".العالقات

عملية من خالهلا ينشد املديرون حتسن قدرة العاملني على فهم وإدارة املؤسسة وبيئتها من خالل متكينهم من " - 
)2(".اختاذ القرارات اليت ترفع باستمرار من الفعالية التنظيمية

األعمال وبني النتائج وتأثري البيئة اخلارجية على تلك العملية اليت تؤدي إىل تطوير املعرفة عن العالقات بني " -
م من ـــــتقيو ؤسسةـــوارد البشرية باملــــــية بني املاركــــتلك العالقات، هذا يتطلب أن تتصف تلك املعرفة بطبيعة تش

)3(".قبلها باستمرار، مما ينتج عنه تكامل يف املعرفة بينهم

ميكن القول أن التعلم التنظيمي يعد األداة اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا أن ترفع ةمن خالل التعاريف السابق
ا مع بيئتها الداخلية واخلارجية؛ أين تعمل على  ا وتفعل من عالقا ا وحتسن من ممارسا ا وتطور من ذا من قدرا

اءة والفعالية التطور املستمر وحتقيق الكفتعبئة مواردها البشرية ملتابعة التعلم واكتساب املعرفة وتوظيفها بغية إحداث
كما ميكن إبراز ركائز وأهداف التعلم التنظيمي من .وهو ما يعكس أمهية وأهداف التعلم يف املؤسسات املعاصرة

:)02-03(خالل الشكل

ركائز عملية التعلم التنظيمي وأهدافه): 02-03(شكل رقم 

.103، صمرجع سبق ذكرهلكبيسي،اامر ع:المصدر

.145، ص2007، 1، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، طالممارسات والمفاهيم: إدارة المعرفةإبراهيم اخللوف امللكاوي،)  1(
.126، ص2011، 1دار البداية، عمان، طاإلدارة االحترافية للموارد البشرية،عمر الطراونة، )  2(
.54، ص2008، ، 1عمان، ط،، دار وائل للنشر- منحى نظمي- إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين، درةعبد الباري إبراهيم)  2(

التعلم التنظيمي

البيئة التنظيميةالتقنية التنظيميةاملعرفة املتجددةاألفراد املتعلمونملؤسسة املتعلمةا

غرس االجتاهات اإلجيابية وتطوير السلوكيات اإلبداعية



ستراتيجيات االستثمار في تنمية رأس المال البشري في الجامعة ا:انيــــالفصل الث

140

اجتاهات إجيابية إزاء اتاملوارد البشرية ذأن التعلم التنظيمي يهدف إىل جعل )02- 03(يوضح الشكل 
م، لكن هذا يتطلب جمموعة من الركائز  مهامهم ووظائفهم وجعلهم قادرين على اإلبداع الذي يظهر يف سلوكيا

توافر املوارد البشرية املتعلمة والراغبة يف التعلم بصفة مستمرة باإلضافة إىل املعرفة املتجددة مبساعدة التقنية : وهي
واألهم من كل هذا أن تكون املؤسسة متعلمة وسنربز .ظيمية ضمن مؤثرات البيئة التنظيمية الداخلية واخلارجيةالتن

.عالقة التعلم التنظيمي واملؤسسة املتعلمة فيما بعد

ذلك من املوارد البشرية، غرس االجتاهات اإلجيابية وتطوير سلوكياتوعليه فإن التعلم التنظيمي يهدف إىل 
)1(:خالل

واملسائل بشكل صحيح، عن األمورالتفكري يف ةتعليم املوارد البشرية نظام التفكري الذي مبوجبه يتعلمون كيفي-
ا وإجياد العالقة القائمة بينها وفهمها بشكلها الصحيح ل إىل استنتاجات لوصولطريق دراسة وحتليل مكونا

حلوهلا؛
ل والتصور ـــــظم عملية التخيــــــرد كيف ينـــــالذهين الصحيح الذي مبوجبه يتعلم الفوارد البشرية النموذج ــــــــتعليم امل-

يف ذهنه، لتمكينه من التنبؤ باألمور بشكل صحيح ومعرفة ما سوف تؤول إليه وتشكيل تصور حوهلا؛
فهم األمور املشرتكة مع اآلخرين؛و تعليم املوارد البشرية الرؤية املشرتكة لألمور -
يتعلم الفرد كيف يفكر مع اآلخرين وكيف يفهمهم حيثاملوارد البشرية كيف تعمل ضمن فرق العمل، تعليم -

؛للمواقفيتعاون ويتناقش معهم للوصول إىل حلول و ويتواصل 
تعليم املوارد البشرية كيف تفهم األشياء اجلديدة وتدرك حمتواها؛-
تعليمهم كيفية التعامل مع املواقف حسب الظروف احمليطة؛-
اء ــــديد ومتطور حيتاجونه يف أعماهلم احلالية واملستقبلية واالبتعاد عن تعليمه األشيـــــــل جـــــــتعليم املوارد البشرية ك-

املتقادمة، أو اليت ليسوا حباجتها؛
يئة املوارد البشرية نفسيا ومعنويا وخلق القابلية لديهم للتعلم؛-
طبيق يف الواقع العملي، أي أن ال تكون جمرد نظريات وفرضيات ال ميكن أن تكون املادة التعليمية قابلة للت-

.للمتعلم أن ينقلها ويطبقها يف الواقع

)2(:كما ميكن إبراز أهم خصائص التعلم التنظيمي من خالل النقاط التالية

احلصول على معرفة جديدة وجتديد وتنقيح لذاكرة املؤسسة؛-

.449-448ص، -عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
.54ذكره، صمرجع سبق ،درةعبد الباري إبراهيم)  2(
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ة التنظيمية، اهليكل التنظيميــــــــــاليت حتتوي على األدل)Organization Memory(رة املؤسسة ـب على ذاكـــينص-
امللفات، السجالت، الوثائق الرمسية، القوانني، األنظمة، التعليمات وثقافة املؤسسة واألفراد؛و 

ا املؤسسة وتوظيفها يف التجارب الالحقة؛- يتكون نتيجة اخلربات والتجارب اليت مرت 
.دف للتعلم املستمرنشاط ها-

ا علم التنظيمي يشكل نشاطا هادفا ومستمرا، ــــــوعليه فالت جيعل املؤسسة تـــــرقى إىل مستـــــوى الفعـــــالية فـــــي ممارسا
ا ومعارفها املتجددة اليت متكنها  ا، خربا من لوظائفها وأنشطتها، نتيجة للرتاكم املعريف الذي تعرفه من خالل جتار

.إثراء وجتديد وتنقيح الذاكرة التنظيمية

أسباب االهتمام بالتعلم التنظيمي وأبعاده: ثانيا

، تغري مسات العامل بشكل سريع مع بداية األلفية الثالثةإن أوىل دواعي التعلم التنظيمي يف املؤسسات املعاصرة هو 
االت االقتوالذي كان له تأثرياته وانعكاساته على كافة  فرض حتديات كثرية على مما صادية والسياسية والتقنية، ا

ملواجه املنافسة وتوظفها مؤسسات تنتج املعرفةلتحول إىل ا لفدفع واضطرها إىل وجوب التكيف السريع، ؤسساتامل
.وضمان البقاء واالستمرار

:أسباب االهتمام بالتعلم التنظيمي-أ

مي ــــــــرورة التعلم التنظيـــــــــظهرت ض،الثورة العلمية والتقنية اليت تركت أثارها على كافة جماالت احلياةمع ظهور
)1(:إىل التعلم التنظيمي يفةإبراز أسباب ومربرات احلاجميكن حيث ؤسسات،للم

تتضاعف بشكل سريع جدا بعدما  التفجر املعريف املتسارع الذي أصبحت مبوجبه املعارف واألفكار والنظريات -
؛كانت هذه املضاعفة تستغرق سنوات

التغري السريع يف تقنيات التعلم وأساليبه ومراكزه يف بنوك املعلومات ومراكز اخلربة والبحوث واالستشارات اليت -
م؛ سهلت على الراغبني يف التعلم مهمة االطالع والوصول إىل املعرفة وهم جالسون يف بيو

أصبحت يف ظل العوملة وحرية التجارة تبحث عن اليتلشديد بني املؤسسات الدولية واإلقليمية واحملليةالتنافس ا-
الفرص اليت متكنها من السيطرة على األذواق واألسواق، هذا لن يتحقق إال بالسبق يف توليد املعارف وتوظيفها؛

ي يشهده العامل اليوم، الذي فرض تغريا يف مطالب التغري السريع يف البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية الذ-
م وقيمهم، سواء كانوا عاملني أو عمالء املؤسسة .الناس وأذواقهم وطموحا

.101- 100ص، –مرجع سبق ذكره، ص لكبيسي، اعامر )  1(



ستراتيجيات االستثمار في تنمية رأس المال البشري في الجامعة ا:انيــــالفصل الث

142

ـــور يف وعليه فالتطـــــــورات التــــــي تشهدها البيئة اخلارجية والتــــــي متتــــــد آثــــــارها إىل داخــــــل املؤسسة، من تطـــ
تمعات، حول اهتمام املؤسسة إجبارا التك نولوجيات، مستويات املنافسني، االنفجار املعريف الذي أصبحت تعيشه ا

وتوجيه املوظفني حنو ممارسة التعلم إىل ضرورة اليقظة اليت ترتجم يف كسب املعلومة واملعرفة واستخدامها قبل غريها
. لتصبح بذلك يف حجم التحديات. وتبادل العارف واخلربات بينهم

:أبعاد التعلم التنظيمي-ب

ا البشريةـــــــــــمواردهتعمل املؤسسة يف إطار تبنيها السرتاتيجية التعلم التنظيمي على االستثمار يف خربات ومعارف 
وتنميتها، بالشكل الذي خيدم الفرد واملؤسسة يف آن واحد ولن يتحقق هذا إال إذا وضعت يف اعتبارها وأدخلت حيز 

ميكن حيث اهتمامها األبعاد الثالث للتعلم التنظيمي واملتمثلة يف البعد االسرتاتيجي، البعد التنظيمي والبعد الثقايف، 
):05-02(توضيح كل بعد بالشرح من خالل اجلدول

أبعاد التعلم التنظيمي): 05-02(جدول رقم 

أبعاد التعلم 
التنظيمي

عناصر كل 
بعد

المضمون

البعد 
االستراتيجي

الرؤية 
المشتركة بين 

أعضاء 
التنظيم

ستقبل املؤسسة وأهدافها مبنظار واحد، مما يؤدي إىل ملتعين أن ينظر أعضاء التنظيم 
م وتوحيد جهودهم يف وضع خطة عمل مشرتكة لتحقيق األهداف املسطرة،  ترابط عالقا

.الرؤية املشرتكة إىل تزويد املوارد البشرية بالطاقة الالزمة للتعلمؤديكما ت

المتغيرات 
البيئية

ع ـــــعداد لوضع اخلطط للتكيف معها ووضتواالستعين توقع التغريات يف البيئة ومتابعتها
جعلها بقدر اإلمكان تعمل ملصلحة أيضا اسبة للتخفيف من حدة تأثريها، ـــــــالبدائل املن

. التنظيم، مما يدعم قدرة املؤسسة على التعلم
استراتيجية 

التعلم
يعين أن يكون لدى املؤسسة خطة حمددة تساند التعلم واالبتكار، مرسومة بصورة 

. واضحة تسهل تطبيقها
البعد 

التنظيمي
العمل من 

الفريقخالل 
إن العمل من خالل الفريق يشجع احلوار بني أعضاءه وتبادل األفكار واملعارف 
واملهارات، كما يثري القدرة اجلماعية املشرتكة على توليد أفكار جديدة مبتكرة يف التعامل 
مع املشكالت واالستجابة للتغريات، مما يؤدي إىل تأمني تعلم الفريق واكتسابه اخلربة من 

.العمل اجلماعيخالل 
الهيكل 
التنظيمي 

المرن

إن أكثر اهلياكل التنظيمية مالئمة للتعلم التنظيمي هو اهليكل املرن، كهيكل الفريق 
الذي يعطي للعاملني احلرية يف التجريب واالبتكار، باإلضافة إىل اهليكل األفقي الذي 

لى الالمركزية يف اختاذ حيوي عددا أقل من املستويات اإلدارية، كما يتم االعتماد ع
.القرارات والبعد عن الروتني والبريوقراطية واإلجراءات الرمسية والرقابة املشددة
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إيجاد 
المعرفة

يتضمن اكتساب اخلربة واملعارف من خالل التعلم من األخطاء السابقة وتبادل املعارف 
املؤسسات ااملاضي وكذبني أعضاء التنظيم للتجارب الناجحة اليت حققتها املؤسسة يف

األخرى سيما املنافسة للتعرف على أفضل املمارسات اإلدارية ونقلها إىل مجيع العاملني 
.لالستفادة منها

د ــــــــــــــالبع
الثقافي

التعلم من 
األخطاء

بإجياد بيئة عمل تثمن التعلم بصورة عالية وتشجعه وتعترب أن األخطاء اليت تقع فيها 
إمنا تشكل فرصة ووسيلة للتطوير والتعلم و املوارد البشرية ال تشكل نقاط ضعف يف أدائهم 

.من األخطاء
البيئة 

المساندة 
للتعلم

، مث العمل وحفظهاوتشري إىل القدرة على إجياد املعلومات واملعارف، اجلديدة وتنقيحها 
على استخدامها يف التعامل مع الفرص والتهديدات واملشاكل اليت تواجه التنظيم، يتضمن 

وتشجيع هذا العنصر كذلك مراجعة الوضع احلايل للتنظيم واملمارسات املستخدمة فيه
إدخال حتسينات يف أساليب العمل ونوع كذا املوارد البشرية على إجياد طرق جديدة،  

. ملخرجاتا
الجودة 

الكلية للتعلم
إن االهتمام باجلودة الكلية للتعلم تعترب اخلطوة األوىل حنو التعلم التنظيمي، يستند إىل 

مل كل فرد يف التنظيم على التعلم املعرفة الرتاكمية وتتطلب إدارة اجلودة الشاملة أن يع
هذا ما يتطابق مع املفاهيم األساسية يف التعلم ،بصفة مستمرة ألداء العمل بكفاءة وفعالية

.التنظيمي

-، ص)41(، عدد )44(جملة اإلدارة العامة، جملد ،دور ممارسات التعلم التنظيمي في مساندة التغيير االسترلتيجيى في المنشآت السعودية الكبرىأيوب ناديا حبيب، : المصدر
.بتصرف134-63ص، 

أن أبعاد التعلم التنظيمي تركز على املستقبل القريب والبعيد للمؤسسة، من خالل )05-02(يتضح من اجلدول
يئة الوسائل املناسبة للتعامل معه لضمان البقاء واالستمرار والنمو ملو  اجهة التحديات وضع اسرتاتيجيات مالئمة و

ف الطاقات الفكرية البشرية وما تتطلع لنجاح هذا ال بد من حتديد القوى البيئية املؤثرة واكتشاوالتحسب الدائم هلا، 
من أهداف وتتطلبه من وسائل، هذا كله يصب يف توجيه املؤسسة وتسهيل طريقها لتبين اسرتاتيجية التعلم إليه

.التنظيمي
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أنماط التعلم التنظيمي: ثالثا

:يمات على النحو التايلها يف شكل تقسإن اكتساب التعلم على مستوى املؤسسة له أمناط خمتلفة ومتنوعة، نأخذ

: التعلم أحادي االتجاه والتعلم ثنائي االتجاه-أ

)1(:اثنني على النحو التايلحيدد يف اجتاهني

 التعلم أحادي االتجاه(Single-Loop Learning):م وظفونمبوجبه يتعلم امل م وممارسا باملؤسسة من جتار
مبا نوما يرتتب عليها من نتائج وخمرجات، هذه املخرجات تكون مبثابة التغذية الراجعة للعاملني، فإما يرضو 

ا وتكرارها لتصبح قرارات مربجمة تتخذ يف املواقف املتكررة، أو عدم  م فيحرصوا على إعاد يرتتب على قرارا
ارضاهم فعندها يكفوا عنها فالنتائج احملققة هي اليت تزود املوارد البشرية باملعرفة وهي اليت . ويوقفوا العمل 

. تضبط سلوكهم

 التعلم المزدوج االتجاه(Double-Loop Learning):ع ـــــيف املؤسسة إىل توسيونــــــوظفمبوجبه يتجه امل
عن حلول للمشكالت القائمة أو عن معاجلة االحنرافات رة التعلم، فبدال من أن يظل التعلم مرتبطا بالبحثــــــــدائ

ي ميكن أن حتول دون ـــــــه حنو أسباب هذه املشكالت وعن القرارات البديلة التجالسابقة، فإن البحث يت
اكل ــــــول دون وقوع املشحتالوقائية اليت وزم البحث عن السياسات املانعة أــــوقوعها، فالتعلم املزدوج االجتاه يستل

.واألزمات، فهو تعلم اسرتاتيجي أكثر منه تعلم ارتدادي أو انعكاسي أو انفعايل

:التعلم االعتيادي والتعلم العالي-ب

)2(:نوعني من التعلم مهامييز فيه بني و 

 التعلم االعتيادي )Normal Learning(: الذي يسود يف فرتات االستقرار التنظيمي ويدعم هذا التعلم هو
.االستقرار

 التعلم العالي)High learning(:ي فرتات التغيري والتحول التنظيمي واالبتكارات اجلذرية يف ــــيظهر ف
.يف الظروف اجليدة اليت خيلقها التغيرياملوارد البشريةالتعلم العايل مبثابة التعلم اخلالق الذي مييز ، فؤسسةامل

.93- 92ص، - مرجع سبق ذكره، صلكبيسي،اعامر )  1(
.145ص، 2،2005طالوراق للنشر والتوزيع، األردن، ، المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات:إدارة المعرفة، جنم عبود جنم)2(
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Adaptive Learning and Generative Learning)التعلم التكيفي والتعلم التوالدي-ج ):

التكيف اخلطوة األوىل فقط ألن املؤسسة يشكلحيث ،إن النظرة احلالية للمؤسسات مبنية على التعلم التكيفي
والتغذية الذي يركز على التجريب املستمر ما يسمى حبلقة التعلم الثنائي، أوعلم التوالدي تحباجة إىل الرتكيز على ال

باخللق يتعلق ذا التعلم ــــــالعكسية يف الفحص املستمر لكل طريقة تتبعها املؤسسة يف حتديد املشكالت وحلها، ه
على حل يف حني يركز التعلم التكيفي،ويتطلب التفكري النظمي، الرؤية املشرتكة، اإلتقان الشخصي، التعلم الفرقي

)1(.تعلم احلايل املناسبةاملشكالت يف احلاضر دون فحص سلوكيات ال

خطوات التعلم التنظيمي وأبعاده: رابعا

:على النحو التايلنربزها مير التعلم التنظيمي يف املؤسسات مبجموعة من اخلطوات ومجلة من األدوات

:خطوات التعلم التنظيمي-أ

حىت تتمكن املؤسسة من ترسيخ فلسفة التعلم التنظيمي وتضمن جناح ممارستها على أرضية سليمة، ال بد أن 
ا على النحو التايل )2(:تتسلسل يف خطوا

اليت يتم مبوجبها تقييم ،إدراك الفجوة أو التناقض بني ما هو قائم ومطبق فعليا وبني ما تدعو له القواعد واملعايري-
ا يزداد التناقض وتربز احلاجة إىل ضرورة التدخل السريع؛.األداء وقد تزيد الفجوة أو تضيق وبزياد

إطالق عملية التحقيق؛ أي بداية الدراسة احلقيقية لتحليل الواقع وتفسري الظواهر واالحنرافات والوقوف على -
جتاه اخلطأ إلزالة اللبس أسباب التكتم عل حل املشكالت والسكوت على األخطاء واستمرار السري يف اال

يتم يف هذه املرحلة مجع البيانات وحتليلها واستخالص النتائج ويتم االستعانة أحيانا حيث والغموض، 
، ذلك حبثا عن االحتماالت ذات ةبالدراسات السابقة واألطر النظرية املتاحة ذات الصلة بالظاهرة حمل الدراس

تفسري وإجياد احللول؛العالقة وصياغة الفرضيات اليت تسهم يف ال

ن قبل ـــــوضع مـــــــابقتني وتــــــعلى اخلطوتني الساع الفكرة أو احلل املقرتح، هذا يتم بناءـــــاف أو وضـــــــاكتش-
يتم اختبار احلل أو الفكرة أو النموذج من حيث الصحة ومدى الدقة واملالئمة مع الواقع حيث خمتصني، 

.والتحول حنو الصورة الذهنية اليت تسعى املؤسسة للوصول إليهاإلحداث التغيري املطلوب 

.128، ص2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، بناء قدرات حاسمة لنجاح األعمال: قضايا معاصرة في اإلدارةالكساسبة حممد مفضي،  )  1(
.152- 151ص، -، مرجع سبق ذكره، صالممارسات والمفاهيم: إدارة المعرفةإبراهيم اخللوف امللكاوي،)  2(
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:أدوات التعلم التنظيمي-ب

)1(:لقد مت تقسيم أدوات التعلم التنظيمي إىل أربع فئات على النحو التايل

وتشمل أنظمة اقرتاح العامل، فريق العمل املوجه ذاتياً، عملية السيطرة اإلحصائية، املقارنة : أدوات اإلدامة
).اإلجناز(برامج العمل و املرجعية 

الفات ــــــاريع املشرتكة، التحــــــــد، املشــــــل املشهـــــــــسرتاتيجي، حتليتشمل التخطيط اال: األدوات التوقعية
.حتليل التأثريأخريا و تنمية اإلدارة اخلارجيةو ية سرتاتيجاال

ات ـــــتشمل جمموعة الربجميات، تنمية اإلدارة الداخلية، إعادة هندسة العمليات، اإلبداع: األدوات الشاملة
.إدارة اجلودة الشاملةأخريا قوى املهمة و و االنتقالية 

 ستشارة اخلارجية وحتليل احملتوى الزبون، جماميع االقضاياتشمل ):االستعمال(أدوات االستخدام.

بالتايل تنمية مواردها تنظيمي يساعد املؤسسة على التعلم، وعليه فإن هذا التنوع يف األدوات اخلاصة بالتعلم ال
ا بغية حتقيق أهدافها .البشرية بكفاءة أكرب ومبا يضمن التحسني املستمر يف ممارسا

معوقات التعلم التنظيمي : خامسا

دف  إن سعي املؤسسات املعاصرة إىل تبين أسلوب التعلم التنظيمي كأهم اسرتاتيجيات التنمية ملواردها البشرية 
) 2(:التكيف والتغريات احلاصلة ليس باألمر السهل؛ إذ تعرتضها مجلة من املعوقات نذكرها على النحو

دون تدفق املعلومات وعدم إتاحتها للجميع؛اهلرمية والتسلسل الوظيفي الذي يأخذ الكثري من الوقت وحيول-
كثرة األعباء الوظيفية امللقاة على عاتق املوظف مما ال يتيح الوقت الكايف للتفرغ للتعلم واالطالع واحلصول على -

املعرفة؛ 
متسك بعض القيادات باإلجراءات القدمية واحتكار املعلومات؛-
ة اهليكل التنظيمي وما يفرضه من عالقات بني أعضاء املؤسسة ومنط الثقافة التنظيمية السائدة اليت تنتج عن طبيع-

تمع الذي تعيش فيه املؤسسة، فقد تعمل هذه الثقافة مبا حتويه من مفردات وقيم  القيادة السائد وطبيعة ا

دراسة ميدانية في المصارف األهلية العراقية –العالقة بين التعلم التنظيمي وإدارة المعلومات وأثرها في تحقيق قيمة ألعمال المنظمة عادل هادي حسن، )  1(
.36- 35ص، -، ص2006،أطروحة دكتوراه يف ختصص إدارة األعمال، اجلامعة املستنصرية، بغداد، في مدينة بغداد

. 158-157- 156ص، -، مرجع سبق ذكره، صالممارسات والمفاهيم: ارة المعرفةإدإبراهيم اخللوف امللكاوي، )   2(
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الرجل وعادات سلبية على منع أو إعاقة عملية التعلم، مثل قيم عدم مكافأة اإلجناز واإلبداع والتعلم وعدم وضع
املناسب باملكان املناسب؛

اليت تساعد على التعلم التنظيمي ورمبا يعود ذلك لعدم توفر لتحتية الالزمة لبناء مؤسسة تعلم، عدم توفر البنية ا-
اإلمكانيات املادية والتقنية؛

التنظيمي؛عدم توفر املوارد البشرية املؤهلة والقادرة على القيام جبميع األعمال ذات العالقة بالتعلم -
عدم رغبة املوارد البشرية يف التعلم وضعف إقباهلم عليه وعدم سعيهم لتطوير أنفسهم؛-

كما ميكن القول أن ضعف اإلمكانات املادية يعد من أكرب وأخطر املعوقات اخلاصة بالتعلم التنظيمي، اليت حتول 
تكاليف التعلم التنظيمي من توفري فرص دون إمكانية بناء مؤسسة متعلمة، اليت تعكس عدم قدرة املؤسسة على تبين

اين، توفري التقنيات احلديثة ومكافأة اإلجناز واإلبداع والتشجيع على التعلم املستمر .التعلم ا

ماهية المؤسسة المتعلمة: المطلب الثاني

ى هذا املفهوم، هذا يتجه أغلب الباحثني إىل استخدام مفهوم التعلم التنظيمي، أما مؤسسات التعلم فهو يرتكز عل
أدى إىل خلط بني املصطلحني، حيث تعد مؤسسات التعلم أحد التوجهات احلديثة اليت تساعد املؤسسة على تعزيز 

.بيئة العمل الداخلية واخلارجيةاستجابتها للضغوط اليت تواجهها يف

مفهوم المؤسسة المتعلمة: أوال

Learning(اختلفت وجهات النظر فيما خيص إعطاء معىن وتعريف موحد ملصطلح املؤسسة املتعلمة 

Organization (وفيما يلي تقدمي بعض تعاريف هذه األخرية على النحو:

ااملؤسسة املتعلمة تعرف  :على أ

م و " - ي ــــــق النتائج التـــــم خللـــــقدرامؤسسات تقوم املوارد البشرية فيها باستمرار بالتوسع يف استخدام طاقا
يرغبون فيها وتكون هناك أمناط جديدة ومتميزة للتفكري تنشأ يف هذه املؤسسات، كما تكون الطموحات غري 

)1(".حمدودة

.2سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
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ا يف إدارة واستخدام املعرفة ومتكني املوارد "- اليت تتعلم مجاعيا وبشكل فعال وتعمل باستمرار على حتسني قدر
)1(".ؤسسةالبشرية من خالل التعلم داخل وخارج امل

اليت تعلم وتشجع التعليم بني أعضائها وتروج تبادل املعلومات بني العاملني، من مث ختلق قوة عمل أكثر معرفة "-
ا من خالل رؤية مشرتكة )2(".وأجواء عمل مرنة للغاية، حيث يبحث العاملون عن األفكار اجلديدة مث يتبادلو

اليت طورت القدرة على التكيف والتغري املستمرين، ألن مجيع أعضائها يقومون بدور فاعل يف حتديد وحل " -
)3(".القضايا املختلفة املرتبطة بالعمل وتعديل أو تغيري األسس والقواعد اليت تقوم عليها عملية تقدمي احللول

جددة على ــــــدرة املتــــــافة القـــــــيت ميكنها إدخال ثقــــــالةؤسســــــهي املول أن املؤسسة املتعلمة ــــــميكن القوعليه
ا املختلفة وبالتايل رتسيخحيث تقوم بحتقيق أهدافها،التعلم، التكيف والتغري، مبا يضمن التحسن املستمر يف جماال

إلدارية وثقافتها التنظيمية القائمة على قيم مشجعة على التعلم جلميع العاملني فيها من خالل هياكلها وأنظمتها ا
.فكرة التعلم املستمر

)4(:نربز أمهها فيما يليوقد حدد كثري من الباحثني أمهية وأهداف املؤسسة املتعلمة

حتقيق األداء املتميز والتميز التنافسي؛-
بناء عالقات متميزة مع العمالء؛-
باملؤسسة؛جتنب النقص والقصور يف خمتلف جماالت العمل -
التحسني املستمر يف اجلودة؛-
حتقيق مستويات أعلى من اإلبداع واالبتكار؛-
زيادة القدرة على مواجهة التغري؛-
تعظيم قدرة وكفاءة قوة العمل؛-
تسهيل فهم املتغريات البيئية املتنوعة؛-
دعم االستقاللية واحلرية الفردية والتنظيمية؛-
املتبادل داخل وخارج املؤسسة؛تسهيل فهم عالقات التداخل والتأثري -
الرفع من درجات الرضا لدى العاملني؛-
حتفيز وتشجيع املوارد البشرية على فعل األشياء بطريقة صحيحة؛-

.98وآخرون، مرجع سبق ذكره، صليث علي احلكيم)  1(
.114صمرجع سبق ذكره،لكبيسي، اعامر )2(
.121الكساسبة حممد مفضي، مرجع سبق ذكره، ص)   3(
.7-6ص،- سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص) 4(
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توفري البيئة املناسبة لتوليد وتطوير األفكار اإلبداعية؛-
وزيادة القدرة على تأمني بيئة العمل ضد خماطر التغيري من خالل األفكار اجلديدة والسلوكيات اإلجيابية-

. التحدي

دف عموما إىل حتقيق االنسجام والتكامل الوظيفيأن وعليه ميكن القول  من خالل التمييز ،مؤسسات التعلم 
ا املعربة عن مستويات  ا وجودة خمرجا ، املرتبطني أساسا بداع واالبتكار لدى مواردها البشريةاإليف أدائها، عالقا

من جهة ومدى جاهزية خمتلف العوامل على رأسها البيئة املناسبة والثقافة التحفيز املعزز للرضا واالنتماءبنجاح عامل 
.من جهة ثانية

أسباب االهتمام  بالمؤسسات المتعلمة وأبعادها: ثانيا

فن وتطبيق "يف كتابه 1990مصطلح املؤسسة املتعلمة عام "Peter Senger"" بيرت سينجر"منذ أن أطلق 
أخذ هذا املفهوم باالنتشار يف األدب اإلداري وأصبح مسعى املؤسسات املعاصرة اليت أدركت أنه ، "منظمات التعلم

ا وحتقق أهدافها يف ظل التكيف واملستجدات .السبيل األجنع جلعلها تفعل من ممارسا

:سة المتعلمةأسباب االهتمام بالمؤس-أ

)1(:من أهم أسباب االهتمام باملؤسسة املتعلمة ومسببات التنافس على خلقها واحلفاظ عليها نذكر

ائل النشر واحلفظ والنقل ـــــالتسارع يف توليد املعارف وتعميقها وحتديثها وسهولة احلصول عليها عرب خمتلف وس-
اإلنرتنت العاملية وقيام مراكز وبنوك املعلومات بتقدمي والتوصيل، خاصة بعد انتشار الفضائيات وشبكات 

ا مبجرد الطلب؛ خدما
العوملة االقتصادية والسياسية ودورها يف الضغط على النظم واحلكومات بوجوب حتسني األداء وإعادة هيكلة -

كشرط للحصول ،ويز املؤسسات واألخذ باإلصالحات وتطبيق املعايري واملؤشرات الدولية لتطبيق اجلودة ونظم اإل
على املزايا املتمثلة باملنح والقروض واملساعدات الدولية وإعادة جدولة القروض أو إضفاء فوائدها؛

واحلصول على العقود الكبرية واملناقصات التنافس الدويل واإلقليمي واحمللي على غزو األسواق وكسب الزبائن-
يمية واحمللية إىل تقوية عالقات الشراكة والتمثيل والوكالة هلا؛سعي املؤسسات اإلقلأيضا الدولية لتنفيذ املشاريع، 

ا لتمكينها من - التوجه حنو خصخصة العديد من املؤسسات واهليئات العامة، إما بنقل ملكيتها أو بنقل إدارا
من حتسني أدائها والعمل مبعايري القطاع اخلاص على حسابات الربح واخلسارة والكلفة والعائد، هذا يستلزم 

ا األخذ بكل وسائل التحديث والتطوير مبا فيها التعلم التنظيمي .إدارا

.121، مرجع سبق ذكره، صلكبيسياعامر )  1(
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)1(:فقد حصر أسباب االهتمام باملؤسسة املتعلمة يف النقاط التالية" سيد حممد جاد الرب"أما 

ظهور ما يسمى مبجتمعات التعلم واقتصاديات املعرفة؛-
استمرار عمليات التغيري والتطوير التنظيمي؛-
االهتمام بتكنولوجيا املعلومات؛تزايد -
زيادة احلاجة إىل االبتكار واإلبداع واالخرتاع؛-
التعلم التنظيمي؛يف إطار االهتمام بتعلم األفراد واجلماعات -
االهتمام بالتحسني املستمر يف جودة العمليات واملؤسسة ككل؛-
الرتكيز على حتقيق اإلنتاجية والتميز التنافسي؛-
الستثمار يف معرفة كيف حتافظ املؤسسة على مركزها التنافسي؛زيادة احلاجة إىل ا-
ظهور وتنامي أمهية الثقافة التنظيمية؛-
تمع والتفكري اإلبداعي يف البيئة اخلارجية؛- االهتمام بثقافة ا
لتنافسي؛خالهلا ميكنها حتقيق التميز االيت منزيادة االهتمام باملوارد البشرية باعتبارها أهم األصول الرأمسالية-
.، الذي يعترب الثروة اجلديدة للمؤسسات)Intellectual Capital(ظهور ما يسمى برأس املال الفكري -

هو نتاج لضرورة التكيف ومتطلبات التواجد يف بيئة ،وعليه فاهتمام املؤسسات بالتحول إىل مؤسسات تعلم
ا، إضافة إىل سعي. ديناميكية متجددة ومتطورة باستمرار إىل خلق هاواعتبار املؤسسة نظاما مفتوحا يتأثر مبعطيا

ام ومييل الذي يزيد باالستخداليت أصبحت تشكل رأمساهلا احلقيقي،واستدامة املزايا التنافسية سيما يف مواردها البشرية
.للتوليد الذايت ويتغذى من ممارسات التعلم التنظيمي

:أبعاد المؤسسة المتعلمة-ب

)2(:أما فيما خيص األبعاد اليت تقوم عليها هذه املؤسسات فتتمثل فيما يلي

م ال توجد أفكار وال ابتكار فالعاملني أعظم املوجودات يف مؤسسات التعلم ميثل:العاملون .اتمن دو
وعلى املؤسسة أن تبين معرفتها عن الزبائن وتؤسس لذلك نظام ال تقوم قائمة ألعمال دون زبائن: الزبائن

.عن الزبائنةاملبين على قاعدة معرفة متكامل،عالقات الزبون

.7- 6ص، - سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
.127-126ص، - مرجع سبق ذكره، صالكساسبة حممد مفضي،)  2(
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تشمل طريقة أداء األعمال من حيث معاملة املوارد البشرية احدة من املوجودات غري امللموسة، تعد و : الثقافة
م واحلرص على تلبيتها،  أيضا وتشجيعهم وتعليمهم واحملافظة عليهم،  كذا طريقة معاملة الزبائن ومعرفة حاجا

.طريقة معاملة شركاء األعمال والتعاون معهم
يتم الرتكيز على العالمة التجارية  حيث تشمل االسم التجاري والرموز واإلشارات، : العالمة التجارية

.كموجودات غري ملموسة تقتضي من املؤسسة بناء املعرفة حوهلا من خالل كيفية إدراكها من قبل الزبائن
كيف ميكن إضافة و تعد العمليات معرفة متكاملة داخل املؤسسة، تعكس سلسلة القيمة يف املؤسسة : العمليات

.اليت تشمل العديد من العمليات واملمارساتاألعمالقيمة يف كل مرحلة من مراحل
تعد براءات االخرتاع وحقوق الطبع والعالمات التجارية كلها موجودات غري ملموسة عند حتويل : لتكنولوجياا

جيب أن حتمى قانونيا من خالل قوانني امللكية ،املعرفة إىل ملكية فكرية على شكل اخرتاعات وعالمات جتارية
.الفكرية

هو أداة خاصة للريادة ووسيلة مبوجبها يتم اكتشاف التغري كفرصة للعديد من األعمال أو اخلدمات: راالبتكا.

تشجيع املشاركة ،تشجيع طرح األسئلة واحلوار، خلق فرص للتعلم الدائمكما أن أهم أبعاد املؤسسة املتعلمة هي 
ؤسسة لتحام املاكتساب واقتسام التعلم، والتعلم من خالل فرق العمل، متكني العاملني حنو رؤية مجاعية، بناء أنظمه ال 

)1(.سرتاتيجية للتعلممع البيئة وتوفري نظم القيادة اال

منطلق المؤسسة المتعلمة:ثالثا

عملية تنمية مواردها البشرية ليست عملية ظرفية ومؤقتة، إمنا أسس ومبادئ املؤسسة املتعلمة هو أن و إن منطلق 
جيب أن تكون دائمة السعي يف بذل جهودها للعمل على مواءمة مواردها البشرية والتغريات البيئية، هذا لن يكون إال 

ا لضمان البقاء ا وأهم اسرتاتيجيا واالستمرار وحىت إذا كان منطلقها األول هو التعلم املستمر الذي يعد أوىل صفا
)2(:قاط التاليةنحدد الباحثون أهم منطلقات املؤسسة املتعلمة يف الحيث التميز واالرتقاء، 

؛مستمروبشكلالبيئةيفحتدثاليتاملتغرياتمعللتكيفوسيلةالتعلم-
املؤسساتلـــــــقبديدةـــــاجلاألشياءؤسسةـــــامليفالبشريةاملواردلتعليمومتسارعاراــــمستمالتعلمكونــــــــيأنجيب-

هذهتصبحأالأجلمنذلكفيها،أساسيمطلبوالسريعاملستمرالبشريةاملهاراتوحتسنيفتجديداألخرى،

املؤمتر السنوي العام الرابع يف اإلدارة ،التميز في إدارة األداء اإلداري للدولةالمنظمة المتعلمة والتحول من الضعف اإلداري إلى ،هدى صقر)  1(
.131، ص2003/ 16/10-13، دمشق، يف الوطن العريبالقيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية املؤسسات

.444- 443ص، -عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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اللكيو جهةمنالبيئةيفحتدثاليتواملعاصرةاحلديثةالتطوراتمعتتواكبوالتتماشىالمتقادمةاملهارات
؛ثانيةجهةمنللسوقاملبتكراجلديدتقدمييفأخرىمؤسسةتسبقها

؛حديثةتعليميةوسائلتستخدماملتعلمةاملؤسسة-
؛واإلبداعاالبتكارجانبعلىاملتعلمةاملؤسسةيفالتعلميركز-
؛التعليميةالعمليةمستلزماتتوفراليتهياملتعلمةاملؤسسة-
؛املستقبلإىلللتحركوسيلةالتعلمتعترباليتهياملتعلمةاملؤسسة-
؛وتعلممعرفةموظفأنهعلىفيهايعملمنكلإىلتنظراليتهيةتعلماملؤسسةامل-
اتـــــــــاملستويافةـــــــــــكيفواملرؤوسنياءـــــــــالرؤسبنيةـــــــــمشرتكمسؤوليةالتعلممسألةتعترباليتهيةتعلماملؤسسةامل-

أن تدريبمنهلممؤسستهمتقدمهماجانبإىلعليهمكما جيب مرؤوسيهم،تعليمعليهمفالرؤساءاإلدارية،
م؛تنميةيعملوا على ذا

اتوفراليتهياملتعلمةاملؤسسة- ؛فيهاالتعلملعمليةواملعنوياملاديالدعمالعلياإدار
العاليةاملهارةحتقيقيف يتمثلكبري،عائدلهبشرياستثمارأنهعلىالتعلمإىلتنظراليتهياملتعلمةاملؤسسة-

؛البشريةمواردهالدىمستمروبشكل

نيمدير فيهايعملمنلكلأيبرامج تنمية املوارد البشرية لكل أفرادها؛مشوليةضرورةعلىاملتعلمةاملؤسسةتعرب
األولاخلطأنيرىكانالذيالقدمياالجتاهعنحتواليعدهذااإلدارية،املستوياتكافةوعلىومرؤوسنيورؤساء
اليتاملتغريةالبيئةمفهوممنوانطالقاالتعلمفمؤسسةتنمية،لحباجةفقطمهااملباشرةواإلدارةالتنظيمياهلرمقاعدة

متخذةالعليااإلدارةوأنمستمرلتدريبحباجةاجلميعأنترىجديدة،بأشياءمتقاربةفرتاتيفاملؤسساتواجهت
.آخرمستوىأيمنأكثرلذلكحباجةهيالقرارات

خصائص المؤسسة المتعلمة: رابعا

)1(:إن للمؤسسة املتعلمة جمموعة من اخلصائص ال توجد لدى املؤسسات التقليدية، تتمثل يف

حيث تتميز مؤسسات التعلم بوجود قوة دافعة حتثها على التعلم املستمر والتحصيل العلمي :القوة الدافعة
.والتعلم وتوليد املعرفة وتطبيقها والتكيف مع املستجدات

حتديد الغرض الذي يتم من أجله التعلم واكتساب املعرفة، حيث تقوم املؤسسة املتعلمة بتحديد : تحديد الغرض
ا للحصول على ــــام ــــــالزم القيــــــاطات الــــــود إىل حتديد نوع املعرفة اليت تريدها والنشهدفها املعريف، هذا يق

.ذلك األفراد القادرين على ذلك وتطبيقها ومتابعة التطبيقكاملعرفة،  

.166- 165ص، -، مرجع سبق ذكره، صالممارسات والمفاهيم: إدارة المعرفةإبراهيم اخللوف امللكاوي،)  1(
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احلصول على شري إىل  نوعية األسئلة ذات العالقة باملعرفة وما هي املعيقات اليت حتول دون ي:التساؤل المستمر
.املعرفة وتطبيقها من أجل معاجلتها وتعزيز أماكن القوة

يئة مجيع الظروف الالزمة واملناسبة للتعلم والتأكد من توفر املواد والوسائل :التقييم المستمر للتأكد من 
. الالزمة لذلك

ذه اخلصائص رغم أمهيتها واتفاق بعض الباحثني على اعتبارها أهم خصائــص املؤسسة ــــنالحظ أن ه
املتعلمة، إال أننا نرى أن هناك خصائص أخرى غائبة عن املؤسسات التقليدية وهي من أهم ما مييز املؤسسات 

:)02-06(املتعلمة، نقدمها من خالل اجلدول
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خصائص المؤسسة المتعلمة): 02-06(جدول رقم 

مضامينهاالخصائص
القيادة 
التعليمية

.وضع األهداف ورسم السياسات واختاذ القرارات وتدبري العمليات-
تتعلم أساليب التفكري والتحليل والتحاور، العقلنة، تبادل األفكار مع اآلخرين والتفكري معهم بدال من -

.اإلشراف عليهم
للمشاركة يف بلورة الرؤية احملددة لصورة املستقبل اليت يتطلعون لرؤيتها واقعا يف نطاق توفري الفرص للعاملني -

.زمين حمدد
.إشراك العاملني يف املسؤولية اجلماعية وترسيخ ثقافة العمل يف فرق-

الهيكلة 
التعليمية

العليا، الوسطى (اإلداريةإلغاء مفهوم اهلرمية واستبداله باهليكلة الشبكية، اليت ال تفصل بني املستويات -
).والتنفيذية

ا مبــــــل اليت تدير مهمــــــاعتماد اللجان والفرق ومجاعات العم- رونة دون الرجوع للمركز، حيث يبحثون يف ـــــــا
املشاكل اليت تواجههم واقرتاح التحسينات املناسبة، مما يقلل من دور القيادات يف الدخول يف تفاصيل 

.ةالعمل اليومي

ها املعرفة، املعلومات ــــــوة منـــــــــــادر القــــــى مصــــــاملني الصالحيات القانونية، باإلضافة إلـــــــــــاء العــــــــإعط-التمكين
.واملهارة واخلربة والثقة بالنفس، مما جيعلهم قادرين على التصرف الفعال

.لبقاء والوالء للحفاظ عليهمتوفري فرص النمو والتنمية وتقدمي مستلزمات ا-
التمكني يعين يقني املؤسسة املتعلمة أن شخص واحد على رأسها مل يعد كافيا لنجاحها ما مل يكن من -

.حوله فرق عمل متعلمة وقادرة وراغبة يف تطبيق ما تعلمته

إتاحة المعرفة 
والوصول 
للمعلومات

القادة، ألن املؤسسة املتعلمة تعمل يف ظل التمكني إبقاء املعلومات وامللفات متاحة وليست حكرا على -
.القائم أساسا على الثقة

غلق باب اإلشاعات من خالل فتح جمال االطالع على ما يدور يف املؤسسة سيما املوازنة السنوية، -
.حسابات األرباح واخلسائر والفرص والتهديدات

.ت ميكن الدخول هلا بضوابط متفق عليهاجيب أن توفر املؤسسة املتعلمة نظم معلومات وقواعد بيانا-

استراتيجية 
المشاركة

.بناء االسرتاتيجية يكون من طرف اجلميع-
م ستسهم يف جعلها أكثر فاعلية وواقعية- .إشراك الزبائن يف بناء االسرتاتيجية إن كانت مشاركا

ثقافة تنظيمية 
تكيفية

م اإلبداعية، مهما  املوارد البشريةجعل املفاضلة بني  قائمة على العطاء واإلجناز كأسلوب لتفجري طاقا
مؤسسة قائمة على املساواة، االنتماء، الوالء، الصدق واإلخالص كعنوان (كان مستواهم وانتمائهم 

).لقيمها

إعداد الباحثة : المصدر
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إمنا يلزمها مبفهوم الفلسفة التنظيمية ،)02-06(املبينة يف اجلدولو يف املؤسسة وعليه فتوفر مجلة اخلصائص 
املهمة، اليت تعطيها القدرة على التغيري والتكيف املستمرين، ألن هذه اخلصائص جتعل مجيع أعضائها يلعبون دورا 
فاعال يف حتديد املشكالت وحلها، ألن مؤسستهم توفر هلم فرص املعرفة اليت تؤدي إىل خلق الكفاءات الداخلية 

. ية تطبيق املعرفة مما حيقق التعلم املطلوب ويوجه سلوك فرق العملوحتفز وتشجع عمل

التعلم التنظيمي وقواعد بناء وتنمية المؤسسة المتعلمة: المطلب الثالث

إن جناح املؤسسة يف تطبيق اسرتاتيجية التعلم التنظيمي لبناء ما يسمى باملؤسسة املتعلمة يفرض توافر مخس قواعد 
:، نقدمها على النحوأساسية واحلفاظ املستمر عليها

(Personal Mastery)اإلبداع الشخصي: أوال

ال ميكن للمؤسسة أن تتعلم إال إذا بدأ أعضاءها بالتعلم، فاألفراد املبدعني واملمارسني لإلبداع ميكنهم تغيري تفكري 
اآلخرين وتعليمهم كيفية استخدام كل من األسباب والبديهة يف اخللق واإلبداع، هذا يفتح الباب لرؤية التفاعالت 

م أكثر ارتباطا بالكل، يولد لديهكما والتداخالت بني كل شيء حوهلم،   املؤسسة حتتاج إىل هؤالء فم الشعور بأ
ا لكي تكون مؤسسة تعلم . األفراد املفكرين يف كل مستوى من مستويا

(Mental Models)النمذجة الفكرية: ثانيا

فهي حتديد لكيفية التفكري والتصرف، هذه النمذجة تأيت من ،أين يوضع إطار للعمليات اإلدراكية للعقل البشري
اليت حتدد القواعد اليت و خالل التدريبات واملمارسات العلمية والتطبيقية، حيث أن لكل شخص نظرياته للتصرف 

.يستخدمها يف إطار سلوكياته باإلضافة إىل فهم سلوكيات اآلخرين

(Team Learning)تعلم الفريق: ثالثا

ا تعر  امج"ف فرق العمل على أ وتسيطر على أداءها من خالل قدرة اجلماعة اعة تكون قادرة على حل مشكال
ا لتحسني تكاملها الذايت كفريق عمل، أيضا تعتمد اجلماعة على الثقة واالتصاالت املفتوحة  على فحص عمليا

)1(".لف اآلراء والشخصياتوالعالقات التبادلية، هذا ما يوصف بالقدرة العالية على احتواء خمت

.17صسيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، )  1(
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ونظرا ألمهية فرق العمل يف حياة املؤسسة املتعلمة، جيب أن تتوفر على مجلة من اخلصائص لضمان جناحها، تتمثل 
)1(:هذه اخلصائص يف

الوضوح يف حتديد األهداف؛-
التوجه بالنتائج؛-
أن يكون أعضاء الفريق مؤهلني؛-
االلتزام التنظيمي املوحد؛-
التشاوري والتعاوين؛املناخ -
حتديد املعايري من أجل التميز؛-
الدعم والتشجيع الداخلي؛-
.القيادة املوجهة واملدعمة-

وليات، احرتام املعايري املساعدة على ـــل املسئـــــــق العمل، فيما خيص حتميفر بني أعضاء تزام لإن توافر عامل اال
التميز، نشر روح التعاون، احلوار، التشاور، التشجيع وتقبل النقد البناء، يساعد على نشر ثقافة التعلم التنظيمي 

يف ضوء األهداف الواضحة والتوجه بالنتائج، بغية توسيع ثقة اتباع مبادئ املؤسسة املتعلمةو ويساعد على إرساء 
ا تفجري القدرات واملهارات واملعارف املكنونة لديهم األعضاء يف  م الفاعلة واليت من شأ أنفسهم وإبراز مسامها
ا .فيما بينهموالتشارك 

Shared)الرؤية المشتركة: رابع Vision )

راكهم يف ـــــــــاس اشتــــــــة مبنية على أســـــــــة مشرتكـــــــــــــوظفيها رؤيــــــكون لكل أعضاء املؤسسة ومــــــــب أن يــــــــجي
.املسؤوليات والرسالةو املهام األهداف، التطلعات،

)SystemThinking(التفكير النظمي : خامسا

تكون من جمموعة من األجزاء، أي أن املؤسسة عبارة عن نظام كلي يتكون ييعين النظر إىل املؤسسة ككائن حي 
مث النظر إىل كل أجزاءالتفكري يف حل املشكالت ينطلق من جتزئة املشكلة إىلف؛)2(من جمموعة من األنظمة الفرعية 

. جزء على حدا مث استخالص النتائج حلل املشكلة ككل

.17املرجع نفسه، ص)  1(
.165، مرجع سبق ذكره، صالممارسات والمفاهيم: إدارة المعرفةإبراهيم اخللوف امللكاوي،)  2(
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) 1(:احلجر الزاوية يف حل املشكالت ويعتمد علىالتفكري النظمي هو" سنجر"حيث يعترب 

التكامل بني اآلخرين؛-
دمج العاملني أنفسهم كجسم متماسك سواء من حيث النظرية أو التطبيق؛-
.متكن النظرية العامة للنظم من إدراك وفهم الكل وفحص العالقات املتداخلة بني األجزاء املكونة له-

)2(:نذكرالقواعد اليت تعد ضرورية لبناء املؤسسة املتعلمة أهممنو 

وجود اسرتاتيجية ورؤية واضحة؛-
املمارسات السليمة جلميع العاملني ابتداء من أدىن موظف إىل اإلدارة العليا باملؤسسة، مرورا جبميع املستويات -

التنظيمية؛
املمارسات السليمة لفرق العمل؛-
املناخ التنظيمي املناسب؛-
اهلياكل التنظيمية املناسبة اليت تتصف باملرونة؛-
املعلومات، فال بد أن تكون متاحة لكل من حيتاجها وبالوقت املناسب والعمل على حتديثها باستمرار؛-
.تبين اسرتاتيجية تنموية فعالة للعنصر البشري باملؤسسة-

كما ميكن القول أنه ورغم توفري املؤسسة للقواعد سالفة الذكر، قد تواجه يف سعيها إىل بناء املؤسسة املتعلمة بعض 
)3(:القيود واملعوقات نذكر منها

الديناميكية املعقدة للنظم التنظيمية احلالية يف أي مؤسسة؛-
اإلجراءات والقيود الروتينية املتعددة والكثرية؛-
وح التغذية املرتدة للتعلم؛غموض وعدم وض-
اإلدراك والفهم الغامض لتأثري التغذية املرتدة للتعلم؛-
التداخل وصعوبة الفصل بني املفاهيم خاصة بني التعلم التنظيمي واملؤسسة املتعلمة؛-
ضعف املهارات الفردية واجلماعية يف جمال التعلم؛-
املعوقات االجتماعية املرتبطة بتفكري وإبداع األفراد؛-
.املعوقات القيادية واإلدارية وعدم تشجيع القادة العاملني على اإلبداع واالبتكار-

.35-34ص، - مرجع سبق ذكره، صسيد حممد جاد الرب، )  1(
.152، مرجع سبق ذكره، الممارسات والمفاهيم: إدارة المعرفةإبراهيم اخللوف امللكاوي،)  2(
.33سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص)3(
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وحىت تقلل املؤسسة من هذه املعوقات وحتد من آثارها السلبية، اليت تواجه التعلم التنظيمي يف بناء املؤسسة 
)1(:املتعلمة ال بد من

يف ضوءها تشخيص أية اليت يتم حول التوقعات اليت ستشهدها البيئة الداخلية واخلارجية، إجراء مسح -
مستجدات أو حتوالت يستلزمها  املستقبل القريب والبعيد وما يرتتب عليها من عوائق؛

تشجيع وحتفيز العاملني على التساؤل والتحدي وعلى التشكيك بالفرضيات واملعايري واألمناط واألساليب -
حثهم على عدم التسرت على املشاكل أيضا السائدة للتحقق من مدى فاعليتها ومالئمتها ملا هو متوقع حدوثه، 

والعقبات مهما كانت صغرية؛
دد يف ـــــــي النظرة واملتجــــــإىل عمليات التعلم الثنائ،يط واألحادي النظرةاخلروج من عمليات التعلم التقليدي والبس-

التحرر من أية معطيات أو ممارسات مسبقة تعيق احلديث واحلداثة أو تشدهم للعادات السابقة؛كذا الطرح،  
فاعية والرتقيعية اليت التطلع إىل االجتاهات واخلطط االسرتاتيجية اليت خترج املؤسسات من دائرة السلوكيات الد-

الذي يسهم يف صياغة املستقبل ،اعتادت عليها املؤسسات التقليدية واالنفتاح على الفكر الوقائي واالستباقي
.وجتديد معامله بدال من االستسالم للحوادث واألزمات واحلد من آثارها وخماطرها

رة سيظل بطيئا، سيما يف ظل االفتقار إىل املقاييس لكن السعي للحد من هذه املعوقات من خالل اآلليات املذكو 
معرفة مدى كذا واملؤشرات احلقيقية اليت ميكن توظيفها لتقييم اجلهود واخلطوات املوجهة لبناء مثل هذه املؤسسات،  

.التقدم احلاصل على صعيد الواقع عرب سلسلة زمنية حمددة

للتحول إلى مؤسسة متعلمةاستراتيجيات التعلم التنظيميمراحل و :المطلب الرابع

حىت تتحول املؤسسات عموما واجلامعات على وجه اخلصوص إىل مؤسسات تعلم، ال بد من املرور مبجموعة من 
:املراحل وتبين مجلة من االسرتاتيجيات نربزمها على النحو

:  بالمؤسسات الجامعية للتحول إلى مؤسسات التعلمالتنظيميالتعلممفهومتطبيقمراحل :أوال

افة مناحي احلياة االقتصادية، االجتماعية ــــــعلى كار نواجتهـــــوتأثياملؤسسة اجلامعيةنظرا حلساسية الدور الذي تلعبه 
نقطة حامسة أبرزها أمرا ضروريا؛ إذ يشكلالتنظيميالتعلممفهومتبين وتطبيق الثقافية وغريها، أصبحوالسياسية، 

ا يف اعتباره ديداجلدارياإللفكرا ء والتميز واالرتقاء باجلامعات إىل أعلى مستويات للبقاامنهجوترجم استخداما
تتمركز يف قوة مواردها البشرية مبا ميلكون من مكنونات معرفية ضمنية وصرحية، املؤسسة اجلامعيةالعطاء، مما جيعل قوة 

.112مرجع سبق ذكره، لكبيسي،اعامر )  1(
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ث عن أهم اسرتاتيجيات التعلم التنظيمي للتحول إىل مؤسسات التعلم ال بد من إبراز مراحل بالتايل وقبل احلدي
)1(:على النحواملؤسسة اجلامعيةيف التنظيميالتعلممفهومتطبيق

متعلمةمؤسسةإىللتتحولييمالتنظالتعلممفهومينلتباحلاجةبأمهيةالقياداتوإدراكعيو يةتنم: ىلاألو المرحلة
).ذكيةمؤسسة(

املؤسسة رؤيةصياغةإعادةمثمن،اجلامعيةؤسساتامليفاملفهوملتطبيقوالتنظيميةالثقافيةالتهيئة:ةالثانيالمرحلة
).ذكيةمؤسسة(متعلمةمؤسسةتصبحبأناهتمامهاإلبرازاجلامعية

.يالتنظيمبالتعلمالصلةذاتاملؤسسة اجلامعيةإمكانياتوحتسنيتطوير:ةالثالثالمرحلة

.املوظفنيوالءتنميةإىليؤديمماالوظيفةحنواجيابيةاجتاهاتخلق:الرابعةالمرحلة

حيث والتعلم،اإلبداععلىاقدر وزيادةالعامالرأيلدىاملؤسسةومسعةالذهيناالنطباعحتسني:ةالخامسالمرحلة
معاجلةعلىوالرتكيزاملقارناتإجراءإلمكانواملقابالتواالستبياناملسحأساليبخاللمنادوريالتعلميقاس

.ااجناز األقلاألنشطة

استراتيجيات التعلم التنظيمي للتحول إلى مؤسسة متعلمة: ثانيا

كل ـــــرى أغلب الباحثني أن الفرق بني التعلم التنظيمي واملؤسسة املتعلمة يتعلق بالفرق بني العملية واهليــــــي
التنظيمي، حيث أن التعلم التنظيمي هو العملية اليت من خالهلا ميكن للمؤسسة أن تكسب القدرة على التبصر 

ل من جتارب النجاح ــــــــص كــــــــرغبة يف  فحـــــــربة، املالحظة والتحليل والـــــــوالفهم العميق من خالل اخلربة، التج
ع ــــــــحتصيل املعرفة، توزي: تداخلة ترتبط بعملية التعلم التنظيمي وهيذلك من خالل أربع مكونات م، والفشل

إذا ما استطاعت من خالل ؤسساتتتعلم املحيث ، رة التنظيميةــــــالذاكأخريا ات و ــــــــــاملعلومات، تفسري املعلوم
امعاجلتها للمعلومات أن تغري مدى  افها وبذلك تتحول ضمن هيكلها يف أداء مهامها وحتقيق أهدالسلوكيةإمكانا

.إىل مؤسسة متعلمة

.97ذكره، صشريف عبد املعطي العريب، أمحد حسن القشالن، مرجع سبق)  1(
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بالتايل فإن سعي املؤسسة إىل ترسيخ مبادئ التعلم التنظيمي لدى مواردها البشرية، جيعلها تتحول خبطى ثابتة حنو 
سرتاتيجية حمددة ميكن اال توجد هناك أن تكون مؤسسة متعلمة، من خالل تبين جمموعة من االسرتاتيجيات، حيث

)1(:نذكرهذه االسرتاتيجيات، من بنيإمنا ختتلف االسرتاتيجيات باختالف الظروف؛تطبيقها يف كل الظروف

:ستراتيجية تعزيز التعلم المستمرا-أ

ا املادية والبشرية لتتعلم باستمرار ومبا ؤسسةتوظف امل ن أإذ ؛مع بيئتها الداخلية واخلارجيةيتالءمكل إمكانا
فهي تعزز تعلم ،املتعلمة تؤمن بعدم وجود حد للمعرفةؤسسةأهم مكون يف التعلم التنظيمي واملالتعلم املستمر 

ا و اوقادموظفيها .الستفادة منهااا وتشجع املثابرة على حتليل التجارب اليت مرت 

:ستراتيجية تشجيع التعلم الثانويا-ب

املختلفني يف القدرات واملهارات العاملنيتشري إىل هيكلية تنظيمية أو خطة تعليمية من خالل مجع جمموعة من 
إن هذه ، يتعاون اجلميع بشكل فعلي للتعلم كل حسب دوره لتحقيق األهداف املوضوعةحيثواالجتاهات، 

لفرق ام ـــــاء وتعلــــب تدريس تستند إىل االستقصاإلسرتاتيجية ميكن تطبيقها يف كل املواقف التعليمية من خالل أسالي
.يشرتك األفراد يف عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقومي للمهام التعليميةأينم على التنافس، ــــــــالقائ

:ستراتيجية تحفيز القادة للتعلم الفردي والجماعيا-ج

حيث ة، ؤسستدعم التعلم على مستوى الفرد واجلماعة واملات املعاصرة هي اليت ؤسسإن القيادة الناجحة يف امل
وأفكاره ألداء العمل بأحسن وآراءهن يطلق معرفته أمن مهام أداء الوظيفة اليت يؤديها الفرد وعليه االتعلم جزءتعترب 

.ما ميكن

:ستراتيجية تطوير أنماط تفكيرية حديثةا-د

تؤدي إىل إدراك العالقات والتفاعالت بني وحدات التنظيم ،ية حديثةة واستمرارها يتطلب أمناط تفكري ؤسسبناء امل
احللول من خالل العالقات بني العمليات متقدكما وأنشطته ومتكن األفراد من النظر إىل املشكالت نظرة مشولية،  

.ة اليت تطبق هذه االسرتاتيجياتؤسسوامل

وعليه ميكن القول أن التعلم التنظيمي هو األساس والركيزة يف بناء املؤسسة املتعلمة، إذ يكسبها ثقافة جديدة 
مبنية على الرغبة الدائمة يف التعلم والقدرة الفائقة يف مواكبة التغريات والتكيف مع املستجدات، فقيم هذه املؤسسة 

.25، ص2005الرياض،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،،دليل المعلم في التعلم التعاوني للمرحلة األساسيةحممد أمحد وآخرون،)1(
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ا وهيكلها ونظمها اإلدارية وثقافتها التنظيمية ت ا، مما يؤدي إىل حتسن مستمر يف ممارسا شجع التعلم جلميع العاملني 
ا وأهدافها .وهذا لن يكون إال إذا تبنت التعلم التنظيمي فكرة وتطبيقا. وحتقيق أمثل لغايا
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المؤسسة الجامعيةالموارد البشرية في تطويراستراتيجية: رابعالمبحث ال

ويف إطار تنمية مواردها البشرية على تبين مفهوم تطويري هلذه املوارد؛ أين تعمل على تنويع اجلامعيةاملؤسسةتعمل 
ا التطويرية من تطوير تنظيمي إىل إداري إىل تطوير املسار الوظيفي حتت عنوان وظيفة حيث تندرج ،براجمها وتوجها

اليت متس املوارد البشرية بالدرجة األوىل سواء كهدف معلن أو خفي وإن اختلفت هذه العناصر يف ،التطوير باملؤسسة
.تركيبتها فهي تشرتك يف أحد أهم مضامينها وأهدافها وهو العنصر البشري وإشكالية تطويره

الذي يعمل على ،الناجحوعليه فنجاحها يقتضي زيادة االهتمام بتطوير مواردها البشرية وإتاحة املناخ التنظيمي
ذا تكون  املؤسسة اجلامعيةزيادة الرضا لدى املوارد البشرية ومن مث زيادة الوالء الذي يرفع بدوره الشعور باالنتماء، 

ا .قد امتلكت املفاتيح الثالث لنجاحها واستمرارها القوي يف ظل التغريات البيئية احمليطة 

احيث تعرف االسرتاتيجية التطويري مجلة اجلهود الشاملة، املخططة واهلادفة إىل تغيري وتطوير املوارد " ة على أ
م وسلوكهم مالبشرية من خالل التأثري يف قيمهم ومهارا م واجتاها بشكل يؤدي إىل ،والعمل على تغيري اعتقادا

)1(".خلق مناخ تنظيمي سليم

التطوير التنظيمياستراتيجية: المطلب األول

شهدت السنوات األخرية ما يسمى بالتطوير كما ظهرت حركة التطوير التنظيمي يف السبعينات من القرن العشرين،  
ي املؤسسات ـــــــول تطبيقاته فــــــدور حــــــانت أغلب الكتابات تـــــاعة اخلدمات، حيث كـــالتنظيمي يف جمال صن

تم بتطبيقاته، هادفة إىل إحداث تغيريات الصناعية، بعدها بدأت العلوم االجتماعية واإلنسانية وخاصة علم اإلدارة 
ا املختلفة،  يعترب التطوير التنظيمي امتدادا للمدارس حيث إجيابية يف املؤسسة مما جيعلها أكثر قدرة على حل مشكال

دف املؤسسات حيث يعترب على اجلانب اإلنساين، ةركز املالسلوكية اليت دعمت مدارس الفكر احلديثة  ظاهرة صحية 
. الهلا إىل النهوض مبختلف جوانبها والرتكيز بشكل رئيسي على تطوير املوارد البشريةمن خ

مفهوم التطوير التنظيمي : أوال

من أهم املفاهيم اليت ترتك أثرا يف حياة املؤسسات على (Organizational Development)يعد التطوير التنظيمي 
االت اليت بإعطائه تعاريفتناوله الباحثونحيثاختالفها،  عدة ختتلف باختالف الزوايا اليت ينظرون منها إىل ا

وباعتبار تركيزنا ينصب على تطوير املوارد البشرية، سنعمل على أخذ أهم التعاريف اليت تركز . يطورها يف املؤسسة
.أكثر على هذا اجلانب

.22، ص2009، 1عمان، ط، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، التطوير التنظيمي واإلداريبالل خلف السكارنة، )  1(
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:على أنهالتطوير التنظيمي حيث يعرف 

ا، تلك اجلهود " - دف زيادة برامج املؤسسة وتنمية العاملني  ، مع تشجيع اجلهود اليت يبذهلا ...املبذولة 
دف إىل تغيري االعتقادات واالجت اهات والقيم ألفراد ــــــالعنصر البشري داخل املؤسسة، فهو اسرتاتيجية 

لتغيريات االجتماعية واالقتصادية يف املؤسسة، حىت ميكن التأقلم مع الظروف املتغرية من ناحية التكنولوجيا وا
تمع )1(".ا

ا " - ا وأن تؤثر على وظائفها ومؤسسا إجياد مناخ مالئم تستطيع فيه املوارد البشرية أن تنموا وأن حتقق ذا
)2(.وبيئتها

زاء كبرية نسبيا ـــاملها أو أجـــــــبكؤسسة اليت تشمل امل،هو خمتلف اجلهود املخططة واملداخل املربجمة للتغيري"-
دف زيادة فاعلية التنظيم وتطوير القدرات الكامنة جلميع أعضاءه من امل ، فهو عملية تشمل وارد البشريةمنها، 

م يف إجياد طرق حتسني العمل لتحقيق ؤسسةنشطة اليت تنفذ بالتعاون مع أعضاء املاألسلسلة من  ملساعد
)3(".اواملوارد البشريةؤسسةأهداف امل

وارد امل(هاـــــــع جوانبـــــــــعملية متكاملة شاملة جلمي"اجلامعي هو وير التنظيمي للتعليم ــــؤكد البعض أن التطــــــوي
، حبيث ميكنها من االنتقال التدرجيي الشامل من الوضع القائم إىل احلالة )، مجاعات العمل، التنظيم نفسهالبشرية

معينة، ذلك يف إطار كلي من اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة واملناخ التنظيمي وأيضا املستهدفة خالل فرتة زمنية 
ا االقتصادية، االجتماعية، كافة أنواعها الثقافيةـــــــر بــــــكما متكنها من مواجهة متطلبات التغيي،البيئة احمليطة 

)4(.التكنولوجية واملعلوماتيةو 

بقة يتضح أن التطوير التنظيمي يعد من أهم العوامل الفاعلة يف النهوض باملؤسسات من خالل التعاريف السا
يف خمتلف جوانبها سيما اجلانب اإلنساين؛ إذ يعد جمموعة من األساليب اليت تستخدم املؤسسة اجلامعيةعلى رأسها 

دف حتسني تنمية املوارد البشرية وتنمية اإلبداع واال بتكار لديهم، بالتايل زيادة كفاءة لتخطيط التغيري التنظيمي 
.املؤسسة

.111، صمدحت حممد أبو النصر، مرجع سبق ذكره)  1(
.27بالل خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص)2(
.37، ص2010، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، التطوير التنظيمي مدخل تحليليطاهر حمسن الغاليب، أمحد على صاحل، )  3(
، املؤمتر العريب األول  "من منظور التنظيم الرقمي للمؤسساتنحو نموذج تطويري للجامعات العربية"مصطفى عبد السميع حممد، عبد الفتاح حممد الفويل،)4(

4ص، )س غ م( لتكنولوجيا املعلومات واإلدارة، جامعة القاهرة، 
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ويسمح برتقية سلوكها ويدعم فالتزام املؤسسة مبشروع التطوير التنظيمي يفتح جماال واسعا لتنمية القوى البشرية
)1(.لديها القدرة على اإلبداع واالبتكار من خالل جمارات إمكانات املتفوقني وحتفيز املتميزين منهم

)2(:يف النقاط التالية" جاري ديسلر"حددها التطوير التنظيمي جبملة من اخلصائصكما يتسم 

موعة أو القسم أو املؤسسة  - عادة ما يعتمد على إجراء البحوث الفعلية اليت تتضمن جتميع البيانات عن ا
املؤسسة؛ككل، مث وضع البيانات أمام املوظفني لتحليلها ووضع الفروض عن املشكلة اليت تعاين منها 

تطبيق العلوم السلوكية يف حتسني مستوى كفاءة املؤسسة؛-
استهداف تغيري قيم واجتاهات ومعتقدات املوظفني، لذلك فإن املوظفني يشاركون يف حتديد وتنفيذ التغيريات -

الوظائف التنظيمية؛ةحسني أسلوب ممارستالفنية واهليكلية واإلجرائية وغريها من التغيريات املطلوبة ل
يستهدف تغيري املؤسسة يف اجتاه حمدد، قد يكون حتسني عملية حل املشكالت أو زيادة درجة االستجابة -

.للظروف احمليطة أو حتسني جودة العمل وزيادة الفاعلية التنظيمية

المبادئ واالفتراضات التي يستند إليها التطوير التنظيمي:ثانيا

علق باألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها أو بالنسبة لالسرتاتيجيات إن جهود التطوير التنظيمي سواء فيما يت
)3(:نطلق من جمموعة من املبادئ واالفرتاضات والقيم، ميكن التعبري عنها بالنسبة لكل منت، اليت تتبناهاوالوسائل

:المورد البشري-أ

مناخ تنظيمي وعملي مؤازر وذي ميكن تلبية هذه احلاجة يف حيث أن املورد البشري لديه حاجة للنمو والتطوير، -
؛حتديات

م قادرون على حتمل مسؤولية أعماهلم - عدم استغالل إمكانيات وطاقات معظم املوارد البشرية يف حني أ
.واإلسهام بدور إجيايب يف أداء املؤسسة

:)فرق العمل(الجماعات-ب

ا تساعدهم على إشباع حاجات هامة - لديهم؛اجلماعة هامة بالنسبة لألفراد لكو
أساسا حمايدة وميكن أن تكون مساعدة أو ضارة فيما يتعلق بدعم أهداف املؤسسة؛ةاجلماع-

.451، ص2003الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التطوير اإلداري،حممد الصرييف،  )  1(

.302مرجع سبق ذكره، ص،إدارة الموارد البشريةجاري ديسلر، )2(
.38-37ص، - بالل خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره،  ص)  3(
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.ميكن للموارد البشرية من خالل العمل التعاوين زيادة فاعلية اجلماعات يف تلبية احتياجات الفرد واملؤسسة-

:المؤسسة-ج

أن أي تغيري يف أي جزء يف املؤسسة سيؤثر على باقي أجزائها؛-
ثر ثقافة املؤسسة على طبيعة مشاعر واجتاهات املوارد البشرية وكيفية التعبري عنها وغالبا ما متنعهم من التعبري تؤ -

م، هذا يؤثر سلبا على حل املشكالت ومنو األفراد  يف العمل؛والرضاعن مشاعرهم واجتاها
حاجات األفراد واجلماعات واملؤسسة البناء التنظيمي واألعمال يف املؤسسة ميكن تصميمها وتعديلها حبيث تليب-

على حد سواء؛ 
يف معظم املؤسسات مستوى التعاون والثقة بني مواردها البشرية أقل مما هو مرغوب فيه وضروري؛-
مفيدة يف بعض املواقف ولكنها ضارة يف أغلبها؛) يف حل النزاعات(خاسر /قد تكون اسرتاتيجية رابح-
وارد البشرية تكون نتيجة تصميم املؤسسة وليست بسبب األفراد املعنيني كثري من النزاعات القائمة بني امل-

أنفسهم؛
ا هامة ميكن فتح آفاق جديدة لتحسني القيادة واالتصال ووضع األهداف - حينما ينظر إىل املشاعر على أ

والتعاون؛
لآلراء تساعد على منو املوارد توجيه االهتمام يف حل النزاعات من أسلوب التهدئة إىل أسلوب املناقشة املفتوحة -

.البشرية

أهمية وأهداف التطوير التنظيمي: ثالثا

:يتم تقدمي أمهية التطوير التنظيمي وأهدافه عل النحو التايل

:أهمية التطوير التنظيمي-أ

الداخلية يكتسي التطوير التنظيمي أمهيته يف حياة املؤسسات على اختالفها من الطبيعة املتغرية واملتقلبة للبيئة
ا وحىت أهدافها، مما يضطرها إىل البحث عن كيفية التكيف وهذه  واخلارجية شديدة التأثري يف أنشطتها وممارسا

)1(:وعليه فإن هذه األمهية ميكن التعبري عنها من خالل أربع اعتبارات أساسية للتطوير التنظيمي وهي.األخرية

يزود املديرين بالتقنيات ،هو منهج تربوي ألنه خمطط ومقصود:التطوير التنظيمي باعتباره منهجا تربويا
ع ـــــــكنهم من التحكم يف الوضميات و ـــــــــة على املؤسســـــــواملهارات املطلوبة للتعامل مع التحديات السريعة املفروض

اإلبداع والتغيري : ، امللتقى الدويل األول حولمتطلبات التطوير التنظيمي واستراتيجياته في ظل تحديات بيئة منظمات األعمالأمحد مصنوعة، حممد راتول،) 1(
.6-5ص، - ، ص2011/ 19/05- 18، - البليدة-، جامعة سعد دحلب -دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية- التنظيمي يف املنظمات احلديثة 
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ل معها حبرفية عالية تستلزم  لة من االجتاهات الثورية وعليها التعاممجبالكفاءة املناسبة، فاملؤسسات تواجه اليوم 
.كفاءات إدارية خبرية يف استخدام تقنيات واسرتاتيجيات التغيري

اليت " ظاهرة القصور الذايت"ييعتمد هذا املعىن على املصطلح الفيزيائ: التطوير التنظيمي باعتباره منهجا وقائيا
تعين أن اجلسم الساكن مييل إىل االستمرار يف السكون ومييل اجلسم املتحرك لالستمرار يف احلركة بسرعته 

استعري هذا املصطلح من الفيزياء وأدخل إىل علم اإلدارة، حيث تعين ظاهرة القصور الذايت يف حيث األصلية، 
ا وهياكلها من أجل التوافق مع الظروف التنافسية إدارة األعمال عدم قدرة املؤسسات  على تغيري اسرتاتيجيا

ذه الظاهرة إىل اعتماد مديري هذه املؤسسات على معايري ساعدت مرة يف حتقيق  املتغرية، حيث تعزى اإلصابة 
ه املتعددة اليت جناح يف املاضي لتحقيق جناحات مستقبلية، هنا يأيت دور التطوير التنظيمي وذلك من خالل تقنيات

تلعب دور القوة املؤثرة  يف املوازنة بني حتريك السكون إذا ما حدث، أو إيقاف احلركة املستمرة إذا ما تطلب 
.الوضع ذلك

يسمح التطوير التنظيمي بتعزيز وإدامة العافية التنظيمية وإطالة عمر :التطوير التنظيمي باعتباره منهجا صحيا
ا، ذلك باستخدام برناجمه املتكامل الذي يساهم يف تنشيط املؤسسة يف عامل املنافس ة من خالل صيانة دورة حيا

االت الضعف التنظيمي املتمثلة يف ــــابل التصدي حلــــويف املق) التكيف، البقاء، النمو(حلقات العافية األساسية 
.االحندار، الوهن، املوت

التطوير التنظيمي أحد مناهج صناعة املستقبل الذي يعتمد عتربي: التطوير التنظيمي باعتباره منهجا استباقيا
من خالل األهداف احلاضرة ووصوال إىل الصورة ،على مبدأ بناء الرؤية واالنتقال من النظرية إىل التطبيق

. املستقبلية

:أهداف التطوير التنظيمي-ب

)1(:يهدف التطوير التنظيمي إىل حتقيق ما يلي

جمموع الكفاءة والفعالية، من مث فإن التطوير هو األداءيدعم التطوير التنظيمي كفاءة املؤسسة وفعاليتها وأن -
؛داءالتنظيمي يدعم األ

إن تنمية القوى البشرية هو اهلدف األساسي من جهود التطوير التنظيمي؛-
ي تؤثر على ـــــالتغريات اخلارجية التالتطوير التنظيمي هو جهد طويل املدى لرفع قدرة املؤسسات على معاجلة -

ا على معاجلة املشكالت الداخلية كذلك؛ املؤسسات ولتحسني قدر

.27بالل خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
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التطوير التنظيمي جهد إلجياد نوع من التكامل بني أهداف وحاجات املؤسسة من جهة وبني أهداف األفراد من -
لفنية وخاصة البشرية؛ذلك اجلهد إىل تنشيط وجتديد املوارد املادية احيث يرميجهة أخرى، 

ا وأن - يعمل التطوير التنظيمي على إجياد املناخ املالئم الذي تستطيع فيه املوارد البشرية أن تنموا وأن حتقق ذا
ا وبيئتها؛تؤثر إجيابا على وظائفها ومؤسسا

واقتسام السلطة بني يرمي التطوير التنظيمي إىل تغيري الثقافة السائدة يف املؤسسات، حبيث تسود قيم التعاون -
الرؤساء واملرؤوسني، بدل التنافس وسيطرة طرف واحد؛

يقوم التطوير التنظيمي على فرضيات تنسجم مع القيم الدميقراطية اإلنسانية، أكثر منها على قيم البريوقراطية -
اآللية؛

ها أفراد التنظيم تركيز جهود التطوير التنظيمي على جمموعات العمل، فهي تشكل مجاعات مرجعية يستمد من-
. قيمهم ومعايريهم

نالحظ أن كل األهداف سالفة الذكر تصب يف فكرة مفادها أن التطوير التنظيمي يهدف إىل النهوض مبهارات 
يئتهم ألي جديد قد يطرأ على املؤسسة سواء مببادرة منها أو مفروضا عليها، هذا يؤدي  م و املوارد البشرية وكفاءا

املادية لتخدم هذا النمو البشري ؤسسة ومن مث حتسني إنتاجيتها، يستلزم هذا تعبئة املوارد الفنية و بالرفع من كفاءة امل
ا، أنشطتها وأهدافها .الذي من خالله ميكن للمؤسسة أن حتقق منوا يف مجيع جماال

مجاالت التطوير التنظيمي ومراحله: ثالثا

: بني ذلك فيما يليتتعدد جماالت التطوير التنظيمي وتتسلسل مراحله، ن

:مجاالت التطوير التنظيمي-أ

:)02-04(لقد مت حتديد أربع جماالت للتطوير التنظيمي موضحة يف الشكل

مجاالت التطوير التنظيمي): 02-04(شكل رقم 

.114، صمرجع سبق ذكرهمدحت حممد أبو النصر، :المصدر

أي أدوات وأساليب وطرق العمل؛التقنيةكل التنظيميـــــــــــــــــــــــــــاهلي

راد يف املؤسسةــــــــــــــــــــــــــــــاألف املهام أو العمل الذي يؤديه الفرد
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واحد من يتضح من الشكل أن جماالت التطوير التنظيمي تتفاعل وتؤثر يف بعضها البعض، حيث أن التغيري يف 
االت، فالتغيري مثال يف اهليكل التنظيمي سيؤدي إىل تغيري مهام املوارد البشرية مما  االت سيؤثر على باقي ا هذه ا
م استعدادا هلذه  يضطر إىل تغيري التقنيات املستخدمة لتتماشى واملهام اجلديدة، هذا يؤدي إىل ضرورة تطوير مهارا

.املهام

:يمراحل التطوير التنظيم-ب

):02- 05(ني على وجود أربع مراحل أساسية للتطوير التنظيمي نبينها يف الشكل ثيتفق أغلب الباح

مراحل التطوير التنظيمي): 02-05(شكل رقم 

115، صنفسهرجع املمدحت حممد أبو النصر، : المصدر

:ما يليفيتناول هذه املراحل ن

مــن خــالل جــذب ،لضــرورة احلاجــة إىل التطــويرؤسســةيــتم إثــارة ذهــن أفــراد ومجاعــات امل:التشــخيصمرحلــة
انتباههم إىل املشاكل اليت تعوق تقدمهم يف العمل، يتم فيها إثـارة دافعيـتهم للبحـث عـن حلـول ذاتيـة وإبداعيـة حلـل 

.مجع وحتليل البيانات ووضع األهداف، من خاللمشاكلهم

اعي ــــــــــردي واجلمـــــــــوك الفــــــراءات التنظيميـة والسلــــــــيـتم تطــوير األنظمـة وأسـاليب العمـل واإلج:مرحلـة التغييـر
ــا مرحلــة تعلــم أيضــاحيــث ، ؤسســةيف امل ــا ليســت فقــط مرحلــة تــدخل بــل أ ؛ أي ينظــر الــبعض إىل هــذه املرحلــة بأ

ـــدة مـــن التصـــرف والســـلوكؤسســـةيكتســـب فيهـــا كـــل مـــن األفـــراد ومجاعـــات العمـــل وامل تســـاعدهم يف ،أمنـــاط جدي
ــتم بتحديــد األشــياء املطلــوب تغيريهــا أو تعلمهــا وتطبيــق التغيــري كمــا مواجهــة مشــاكلهم ويف التغيــري إىل األحســن،  

.من خالل أدوات ووسائل التغيري

وصـيانة بعد التوصل إىل النتائج والسلوك املطلوب يتم تثبيت ما مت التوصل إليـه؛ مبعـىن محايـة : مرحلة التثبيت
ـــالتغيــري الــذي مت التوصــل إليــه وحماولــة احلفــاظ علــى املك أيضــا زايا الــيت مت حتقيقهــا مــن التطــوير التنظيمــي، ـــــــــاسب واملـــ

.التجميدمصطلح ويطلق على هذه املرحلة .خلق توازن جديد حىت ال يعود التنظيم إىل املمارسات القدمية

)مجع وحتليل البيانات ووضع األهداف(مرحلة التشخيص  1

مرحلة التغذية العكسية 4التغيريمرحلة التدخل والعمل واختاذ إجرائية تعاونية لتطبيق  2

تثبيت التغيري ومتابعته وتأصيله 3

1

2

3
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فيها مسح واستقصاء اآلراء حول التطوير احلاصل وعن فعالية نتائجه يتم : مرحلة التغذية العكسية
واملعوقات اليت صادفها، يكون هذا من خالل استمارات استبيان توزع على كافة أفراد املؤسسة أو عن طريق 

دف جت نبها لقاءات مباشرة يتم فيها مناقشة مواضيع التطوير احلاصل والوقوف على مناطق اخللل يف هذه العملية 
.أو معاجلتها مستقبال

تطبيقات التطوير التنظيمي وأساليبها: رابعا

م حنو ما خيدم وارد البشريةنظرا لزيادة انشغال املهتمني يف التطوير التنظيمي بأمور تطوير امل وتغيري سلوكيا
ائدة ـــــــــافة الســــــواالسرتاتيجية والثقالت مباشرة يف اهليكل التنظيمي ــــإجراء تعدياذــكمصاحلهم ومصاحل املؤسسة معا،  

وقد مت حتديد أربع تطبيقات .ل املؤسسات، فقد تعددت تطبيقاته األمر الذي أدى أيضا إىل تعدد أساليبهــــداخ
)1(:بأساليبها على النحو التايل

:التطبيقات اإلنسانية-أ

تستهدف أساليب التطوير التنظيمي يف النواحي اإلنسانية حتسني مهارات العالقات اإلنسانية لدى املوظفني، 
م على حل ما قد يواجههم من  حيث تنمي لديهم املهارات الالزمة للتحليل الكفء لسلوكهم، من مث زيادة قدرا

ومن أهم أساليب التطبيقات اإلنساين يف .العملمشكالت شخصية أو اليت تنشأ بني املوارد البشرية داخل مجاعات 
:تنمية املوارد البشرية ما يلي

أساليب التدريب(وقد مت التطرق إليه بالتفصيل يف املبحث األول : تدريب الحساسية .(
الذي يشري إىل العملية اليت يتم من خالهلا حتسني فعالية الفريق، حيث يتم جتميع : أسلوب بناء الفريق

موعة للمناقشة، حيث يقوم املشاركون بفحص  البيانات اخلاصة مبستوى أداء الفريق مث وضعها أمام أعضاء ا
دف وضع خطة للتنفيذ أو اقرتاح حلول ملا قد يواجه الفريق من مشكالت .وحتليل وشرح البيانات 

وزع ــــــــــي تــــــاهات التــــــاستقصاءات االجتقيام مجيع املوظفني مبأل اليت يتطلب إجراؤها: البحوث التطبيقية
موعات يف حل حيث عليهم،  تستخدم البيانات اليت يتم مجعها من االستقصاءات كأساس تعتمد عليه ا

وتعد البحوث التطبيقية طريقة مالئمة لفك اجلمود يف إدارة املؤسسة .املشكالت ووضع اخلطط الالزمة للتنفيذ
. من خالل تقدمي بيانات مقارنة تفيد بوجود مشكالت تعاين منها املؤسسةوكذا املوظفني 

.305- 304ص، - ذكره، صمرجع سبق ،إدارة الموارد البشريةجاري ديسلر، )  1(
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:التطبيقات التكنوهيكلية-ب

عادة ما يشغل املهتمني بالتطوير التنظيمي إحداث تغيريات يف اهلياكل والطرق وتصميم الوظائف مبعظم املؤسسات 
دم يف ذلك العديد من األساليب من أمهها برنامج تغيري اهليكل ـــــيستخحيث دف حتسني الفعالية التنظيمية، 

الرمسي، الذي يف ضوءه يقوم املوظفون بتجميع البيانات عن اهلياكل التنظيمية احلالية، مث تطبيق منط جديد حلل 
. املشكلة القائمة

:تطبيقات إدارة الموارد البشرية-ج

دف إكساب املوظفني مهارة حتليل وتغيري ممارسات إدارة بتطوير املؤسسات على هذا األنييعتمد املهتم سلوب 
م،  ا فـــــــتتمثحيث املوارد البشرية يف مؤسسا ي نظم األداء ونظم املكافآت املتبع يف تعويض ـــــــل أهم تطبيقا

.املوظفني، باإلضافة إىل برامج إدارة قوة العمل املتباينة الثقافات

:االستراتيجيةالتطبيقات -د

تعترب التطبيقات االسرتاتيجية من أحدث املمارسات يف جمال تطوير املؤسسات؛ إذ تستهدف حتقيق التوافق بني  
ا ومتغريات  البيئة اخلارجية وتعترب اإلدارة .كل من اسرتاتيجية املؤسسة، هيكلها التنظيمي، الثقافة السائدة 

االسرتاتيجية املتكاملة أحد األمثلة اليت تشرح كيفية استخدام أساليب التطوير التنظيمي يف خلق أو تغيري اسرتاتيجية 
:املؤسسة، هذا األسلوب يتكون من أربعة خطوات أساسية تتمثل يف

حتليل االسرتاتيجية املتبعة حاليا وكذا اهليكل التنظيمي:الخطوة األولى.
ولوا ئاختيار االسرتاتيجية املقرتحة وكذا اهليكل التنظيمي اعتمادا على التحليل الذي جيريه مس:لخطوة الثانيةا

. التطوير التنظيمي
وف ـــف األنشطة اليت ســــــــتتضمن خمتل،راءهـــــــــوضع خطة للتغيري االسرتاتيجي تشرح كيفية إج:الخطوة الثالثة

.بكل نشاط وامليزانية املقرتحة لتنفيذ التغيريات املطلوبةمتارس وتكلفة القيام 
تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية املوضوعة، مع مراعاة التقييم املستمر للنتائج اليت حتققت للتأكد من :الخطوة الرابعة

ا تتفق مع ما خطط له .أ

البالغة له والدور الذي يلعبه يف تطوير وعليه فتعدد تطبيقات التطوير التنظيمي وتباين أساليبه يعكس األمهية 
م ويف برامج ـــــــأثري الــــــواء، من خالل التـــــد ســـــوتنمية املوارد البشرية واملؤسسة على ح واضح يف اإلدارة اخلاصة 

تنميتهم، باإلضافة إىل التغيريات والتطوير الذي ميس باقي النواحي والتطبيقات املذكورة أعاله وصوال إىل رسم مسار 
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ا وضع اخلطط االسرتاتيجية وحتديد امل ؤسسة املستقبلي، من خالل التوجهات االسرتاتيجية والكيفيات اليت يتم 
ا التأثري بكامل كيان املؤسسة بشريا كان أو ماديا .أساليبها واليت من شأ

ستراتيجية التطوير اإلداريا: المطلب الثاني

Managerial(يعد التطوير اإلداري  Development ( من بني أهم االسرتاتيجيات الفاعلة يف النهوض مبهارات
:وقدرات اإلداريني يف املؤسسة، مما جيعل املؤسسة قادرة على التكيف والتغريات احلاصلة يف بيئتها سيما اخلارجية منها

مفهوم التطوير اإلداري : أوال

:تعددت تعاريف التطوير اإلداري نتناول بعضها فيما يلي

:على أنهالتطوير اإلداري يعرف 

يئتهاملديرإلعداداملستمرةللعملياتاملؤسسةتوفرهااليتواإلمكانياتاجلهودخمتلف"- مرؤوسيهإلدارةو
يفاملعقدةاملهاممواجهةعلىقدراتهرفعخاللمنذلكبفعالية،سرتاتيجيةاالأهدافهاحتقيقيفوللمسامهة

)1(".اإلمكانبقدراملؤسسةداخلاإلداريالتعاقبتوفروضمانواملستقبلاحلاضر

مستوىورفعالعمليفأدائهمحتسنيعلىتساعدهماليتواملعلوماتباملهاراتاإلدارينيتزويدعملية"-
)2(".اإلداريةاملشاكلمواجهةيفمكفاء

املديرينمهارةمستوىرفعمسألةعلى، كبريحدإىلالبشريةاملواردتنميةجماليفاملعاصرالتوجهيؤكد
يتوقفهؤالءفمهارةالصحيح،التنفيذموضعاملؤسسةاسرتاتيجيةلوضعالتنفيذيةالقراراتيتخذونالذينالتنفيذيني

يفدثـــــــحيمامعاألولالتماسخطهمففيها،العليااإلدارةميثلونارهمـــــــــباعتباملؤسسةيفالعملاحــــــجنعليها
ا يفيـــــــالتؤسسةـــــــــاملونــــستكاملهارة،منعالمستوىعلىيكونواملفإذاالبيئة، بلرجــــــــــحوقفــــــــــــميقودو

(Federal Express)وفديرال أكسرباس )Motorola(موتوروال "شركةخصصت")3(:املثالسبيلفعلىخطري،

رجالوتنميةتدريبيفاالستثمارأجلمنفيهاالسنويةواألجورالرواتبقائمة3%نسبة1999سنةاألمريكيتني
."التنفيذينيالعليااإلدارة

116 .ص،3،2004، الرياض، طجريرمكتبة،اإلدارةتقنياتأرمسرتونج،ميشيل) 1(
.47ص،1،2009عمان، ط، والتوزيعللنشرأسامةدار،اإلداريالتطويرستراتيجياتامشهور،عباسثروت) 2(
.446مرجع سبق ذكره، عمر وصفي عقيلي، )  3(
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الممارسة األفضل للتطوير اإلداري: ثانيا

وتطويرالنمووـــــــــحنهم ودفعهم حتفيز براجمها على تركز يفأنجيب،حىت حتقق املؤسسة اهلدف من تطوير مديريها
)1(:ةالتاليالنقاطيفاملديرينلتنميةاألفضلاملمارسةتتجلىهنامنالذات،

علىواملديريناألفرادمساعدةدف، الذايتواإلدراكالفهملدعمالنفسيةاألدواتيفالواسعالتنوعاستعمال-
؛اآلخرينمعيتعاملواأنميكنوكيفبأمهيتهموالشعورمقدراإظهار

طويلوجيهــوالتراتيجيةـــاالستالتنميةحتقيقيفاعدــــتسأنجيبلذلكال،ـــــاألعمقلبلةنز مباإلداريةالتنميةإن-
علىوالقدرةاملختلفةللثقافاتواحلساسيةاجلديدةاألوضاعمعوالتكيفاالسرتاتيجيالوعيفزيادةاألجل،
املمارسةفعلمنكلهاللمهام،العايلوالتوجيهالعالقاتوتكوينتشكيلومهاراتالدوليةالفرقيفالعمل

؛اإلداريةللتنميةاألفضل
املدخلهذاالتنظيمية،والتنميةاإلدارةمعيتكاملأنجيبواسعبشكليستعملالذيالكفاءةمدخلإن-

يفاملختلفةاملؤسساتوخارجضمنهيتحركوناألفرادألنجداهامهوفالذايت،الفهمويعززيدعمأنميكن
؛مهحليااألخرىب واجلوانالعملبنيالتوازنإىلينظرونورمباأعماهلمحلياةاملختلفةاملراحل

هذهبنيةـــــــــــــــقويالعالقةهذهكانتفكلماالشخصية،واألحكاموالتجارباملعارفبنيالعالقةوتعزيزتدعيم-
.اإلداريةللتنميةاألفضلاملمارسةحتققتاملفاهيم،

رياأهمية التطوير اإلد: ثالثا

ج ــــــــــــــر وتصميم برامـــــــــــحتاول أغلب املؤسسات اليت تسعى إىل التطور ومواكبة التغريات املختلفة إىل تطوي
(2):ر اإلداري، حيث ميكن حتديد أمهيته من خالل النقاط التاليةـــــــــــللتطوي

يساهم التطوير اإلداري يف تنمية مهارات عملية اختاذ القرارات اإلدارية، مما يتيح للمدراء فرصة االختيار األفضل -
للبدائل وتقليل املخاطرة وعدم التأكد؛

ل اإلداري بدرجة  ـــــي يتطلبها العمــــــؤدي إىل تطوير مهارات العالقات اإلنسانية، اليت تعد من املهارات التـــــي-
يف كافة املستويات وأمهية هذا التفاعل يف وضع وتنفيذ اخلطط واملوظفنيكبرية، نظرا للتفاعل بني املدراء 
واألهداف التنظيمية بصورة عامة؛

يساعد التطوير اإلداري على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بالعمل واملؤسسة بصفة عامة؛-
بليات العامة للمدراء واليت تؤهلهم ملواكبة التغريات واحلد من ظاهرة التقادم اإلداري؛تطوير اإلمكانيات والقا-

.115مرجع سبق ذكره، صحسني يرقي، )  1(
.132، ص2007، 3عمان، ط، دار وائل للنشر والتوزيع،إدارة الموارد البشريةسهيلة حممد عباس، علي حسني علي، (2)
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.تساهم بعض برامج التطوير اإلداري يف تزويد املدراء ببعض املهارات اخلاصة ووفقا ملدى احلاجة هلذه املهارات-

مراحل بناء استراتيجية التطوير اإلداري: ثالثا

تسعى املؤسسة يف سبيل حتقيقها ألهدافها التطويرية، إىل ترمجة وتوجيه جهودها فيما خيص التنمية اإلدارية حنو 
) 1(:اليت تشمل املراحل التاليةو البناء والتسيري الفعال السرتاتيجية التطوير اإلداري 

هداف املؤسسة واحتماالت التوسع تبدأ عملية تطوير املديرين بالتعرف على أ: مرحلة معرفة أهداف المؤسسة
أو االنكماش يف أعماهلا، باعتباره مدخال يف حتديد حاجات التطوير اإلداري يف خمتلف املستويات التنظيمية 

.للمؤسسة
تتوىل إدارة املوارد البشرية مراجعة البيانات واملعلومات املتعلقة :مرحلة تحديد مخزون المديرين في المؤسسة

ية متهيدا لتحديد خمزون املديرين يف املؤسسة، الذي ميكنها من التأكد من وجود طبقة من اإلداريني باملوارد اإلدار 
.املؤهلني لسد احتياجات املؤسسة يف املستقبل

تساعد هذه املرحلة على إجراء غربلة للمديرين للتعرف على حداثة املعلومات والقدرات، أو :مرحلة الغربلة
ى النقص من اإلداريني ويف النهاية على الفجوة يف املهارات اإلدارية اخلاصة على مستوى اخلربة، أو عل

.باالحتياجات املستقبلية للمؤسسة
رية اإلدارية ــــــاجات التطويـــــديد االحتيـــــحتمـــــــــقتضاها يتـــــمب: مرحلة تحديد احتياجات التطوير اإلداري

أي اجتاهات حتتاج إىل تغيري وأي معرفة حتتاج إىل و ي املهارات حتتاج إىل تطوير وتنمية أللمديرين، مبعىن حتديد 
.زيادة، بالتايل تتحدد احتياجات التطوير اإلداري

مبقتضاها تصميم برامج التنمية اإلدارية ومن مث تقييمها واختيار يتم:مرحلة وضع برامج التطوير اإلداري
.مويةأكثرها مالئمة لالحتياجات التن

يتم فيها تقييم نتائج التطوير اإلداري، من خالل التعرف على التحسني والتطوير والتغيري يف :مرحلة التقييم
سلوكيات وأداء املديرين على األداء احلايل واملتوقع للمؤسسة من جهة ومن جهة ثانية اكتشاف مدى فعالية 

.يطرة عليها يف املستقبلدف جتنبها أو الس،اخلطوات املتبعة يف عملية التنمية

بالتنمية اإلدارية باعتماد عدة أساليب، فإذا كانت التنمية يف مكان العمل ويتم التطوير اإلداري أو ما يسمى أيضا
يتم اعتماد غالبا أسلوب إسناد مهام خاصة كتعيني مؤقت للمرؤوس كمساعد للرئيس، أسلوب التنقل بني الوظائف

لم عن ع، أسلوب االشرتاك يف أعمال اللجان اليت تسمح للمدير من الت)تنقل أفقي(املستوى وغالبا ما تكون يف نفس 
طريق مالحظة اآلخرين، أما إذا كانت التنمية خارج مكان العمل فهناك أسلوب احلساسية، حلقات النقاش، دراسة 

.275-274ص، -مرجع سبق ذكره، صكامل بربر، )  1(
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ه األساليب قد مت تناول أغلبها بالتفصيل يف ر، املؤمترات، الربامج الدراسية والتنمية الذاتية، هذادو ل األــاحلاالت، متثي
.املبحث اخلاص بالتدريب

ويف األخري ميكن القول أن التطوير اإلداري موجه أساسا إلكساب املعارف اليت يستفيد منها املدراء يف أعماهلم 
ا مدعمة للتفكري ا وفعاليا العقالين الذي يسمح هلم األساسية واملتضمنة يف جمملها عملية اختاذ القرارات، فنشاطا

بفهم وتفسري املعارف احملصلة وكيفية استخدامها، فيهيئ هلم الفرص الكتساب مهارات التعامل العادل مع اآلخرين 
تقريب وجهات النظر أيضا ،التصالواكتساب مهارات التحليل وتصنيف سلوكيات األفراد ومهارات التفاعل وا

.داف املؤسسةا جيعلهم يشرتكون يف حتقيق أهبينهم

ستراتيجية تطوير المسار الوظيفي ا: الثالثالمطلب

يشكل تطوير املسار الوظيفي أحد أهم أوجه وظيفة تنمية املوارد البشرية باملؤسسات؛ إذ من خالله فقط تتحدد 
.منذ التحاقه بالعمل حىت إحالته على التقاعداملوظفالرؤى وترسم املالمح اخلاصة باملواقع اليت سيعتليها 

مفهوم تطوير المسار الوظيفي : أوال

قبل إعطاء تعريف ملصطلح تطوير املسار الوظيفي ال بد من التعرف أوال على مصطلح املسار الوظيفي، الذي 
:عرف على النحو

:على أنهاملسار الوظيفي يعرف 

)1(".يشغلها الفرد بشكل متوايل يف مهنة معينةسلسلة من املراكز الوظيفية اليت " -

اليت يتقلب عليها الفرد أفقيا ورأسيا على مدى حياته العملية وحىت ز الوظيفية املتنوعة واملتتالية املراك" -
قد يشمل املسار الوظيفي للفرد أكثر من وظيفة تكون يف مؤسسة واحدة أو يف عدة كما ،  ... تقاعده،

)2(".واحد أو عدة جماالتمؤسسات يف جمال نشاط 

)3(".جمموعة املراكز الوظيفية اليت يتدرج خالهلا الفرد يف حياته الوظيفية" -

:املسار الوظيفي فيمكن تعريفه على أنهطويرأما ت

دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص115.  عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  (1)
.141زاهد حممد ديري، مرجع سبق ذكره، ص)  2(
.354، مرجع سبق ذكره، صإدارة الموارد البشريةجاري ديسلر، ) 3(
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اليت على أساسها يتحدد املستقبل ،عملية تنظيمية تقوم إدارة املوارد البشرية من خالهلا برسم األطر العامة" -
ا الوظيفية فيها منذ تعيينها حىت ساعة بلوغها سن ةالوظيفي للموارد البشرية العامل يف املؤسسة وخط سري حيا

اليت تتيحها املؤسسة هلا ،اإلحالة على التقاعد، فتعرف ما هي احتماالت حركة انتقاهلا الوظيفي الرأسي واألفقي
ا العملية فيها وما ميكنها حتقيقه من طموحات مستقبلية يف جماالت العمل املوجودة وذلك عرب مسرية حي ا

)1(".لديها

عملية مستمرة من خالهلا يتقدم الفرد ويتطور من خالل جمموعة من املراحل اليت تتميز فيها كل مرحلة " -
)2(".مبجموعة مميزة من اخلصائص والقضايا واملشاكل واملهام

يشكل طريقا لتكوين خربة مهنية موظفوعليه ومن خالل التعاريف أعاله يتضح أن تطوير املسار الوظيفي لل
هو وسيلة حمفزة تستخدم من أجل ف، لديه يف جمال معني، مرتجم يف جممل الوظائف اليت شغلها واملهام اليت أداها

ن ـــدة وحتسيــــــارات جديــتشجع املوظفني على اكتساب مهحتقيق طموحات املوارد البشرية يف املؤسسة بوجه عام، كما 
اية هذا املسارــــــمعارفه .م باستمرار، لوصول وظائف أعلى وبلوغ 

كما ال بد على املؤسسة يف ختطيطها للمسار الوظيفي ملوظفيها أن تعمل على وضع املوظف يف مسار يضمن له 
بأربع مراحل تبدأ بالبحث عن موظفمير املسار الوظيفي ألي حيث عارفه، ماتنمية وتطوير مهاراته وقدراته وكذ
واليت تتماشى ورغبته وحتديد البدائل الوظيفية املمكنة، بعدها تأيت مرحلة خاصتهالوظيفة املناسبة للمؤهل العلمي 

إىل 18من وظف اختيار الوظيفة وااللتحاق باملؤسسة اليت وقع عليها االختيار ويف الغالب هذه املرحلة يكون عمر امل
ويبدأ .سنة55إىل 40يف عمله واالستقرار فيه ويرتاوح عمر النضج من سنوظف، بعدها تأيت مرحلة نضج امل25

يئته لفكرة  ذا ينتهي العمر املهين 55عن املؤسسة منذ سن انسحابهمتهيده و حىت يتم إحالته إىل التقاعد و
:وهيحيث أن هناك ثالث أنواع من املسارات الوظيفية التنظيمية.له

المسار التقليدي)Traditional Career Path( :

، حيث عرفت الرتقية )3(أدىن إىل وظائف أعلى عن طريق الرتقيةانتقال املوظف عموديا من وظائف ميثل حركة
ا االنتقال العمودي للموظف ضمن اهلرم التنظيمي من املستوى األدىن إىل املستوى األعلى كلما  بدورها على أ

ة وجيعل بدائل الرتقية معدومة مما يقلل من ، إال أن سلبية هذا املسار هي كونه يفتقد للمرون)4(أتيحت الفرصة لذلك 

.548عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
.309مرجع سبق ذكره، ص، البشريةمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد راوية حسن حممد، )  2(
.550مرجع سبق ذكره، صعمر وصفي عقيلي، )  3(

)4( Jean –Marie Peretti , Ressources Humaines et Gestion du Personnel ,Vuibert, paris , 2eme Ed,
1998 , p120
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فرص الرتقية، العتباره يشتمل على سلسلة حمدودة من الوظائف ذات النوعية الواحدة، مما يقلل من فرص املوظف 
.الكتساب معارف متعددة على نفس املستوى أو مستويات خمتلفة

 المسار الشبكي)Netwok Career Path(:

ال أمامه واسعا الكتساب وتنويع مهاراته  ميثل انتقال املوظف يف اهليكل التنظيمي عموديا وأفقيا، هذا يفتح ا
الوظيفية العتالئه عدة مناصب يف املستوى اإلداري الواحد على مدى فرتة زمنية معينة، كما أن ترقيته للمستوى 

سار الشبكي يتصف باملرونة القائمة على كسر قاعدة وعليه فامل.األعلى سيكون لعدة وظائف عرب تسلسل زمين
غ و من بلورد البشريفرص وبدائل ترقية متنوعة، متكن املبغية توفريالوظيفةالتخصص إىل توسيع نطاق ختصص 

.ال أمامه واسعا من خالل هذا املسارطموحاته لفتح ا

 مسار اإلنجاز)Achievement Career Path(:

دف ختفيضها وضغط التكلفة وما يصاحب ذلك من عدم  يف ظل احتماالت تسريح املوارد البشرية من العمل 
اية املسارات الوظيفية التنظيمية، ظهر مفهوم جديد للمسار الوظيفي التنظيمي، ال يشرتط  إمكانية املوظفني بلوغ 

معتمدة على النجاحات واإلجنازات واقعة على خط املسارىبقاء املوظف لفرتة حمددة من الزمن لريقى لوظيفة أخر 
املدة الزمنية اليت قضاها يف الوظيفة، هنا تربز مشكلة أن بلوغ نيف عمله بغض النظر عملورد البشري اليت حيققها ا

اية املسارات بسرعة سيجعل فرتة ركودهم يف الوظيفة األخرية الواقعة على املسار حلني بلوغ سن ال تقاعد هؤالء 
)1(.طويلة، مما يبعث على امللل من روتني البقاء يف الوظيفة لفرتة طويلة

أهمية تطوير المسار الوظيفي في المؤسسة: ثانيا

، ذلك الختالف املوظفمن زاوية اميكن النظر ألمهية املسار الوظيفي يف املؤسسة من زاوية املدير واملشرف وكذ
ي يعتليها كل منهما يف ـــــاصب التـــــــللطرفني، اليت تعود أساسا لالختالف بني املننوعية املنافع احملصلة بالنسبة 

:املؤسسة، نربز هذه األمهية فيما يلي

:األهمية بالنسبة للمديرين والمشرفين-أ

)2(:تربز أمهية وفوائد تطوير املسار الوظيفي بالنسبة للمديرين واملشرفني يف النقاط التالية

م يف إدارة مسارهم الوظيفي؛زيادة - مهارا

.552- 551ص، -مرجع سبق ذكره، صعمر وصفي عقيلي، )1(
.116، مرجع سبق ذكره، صدليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، )2(
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حتسني عملية االتصال فيما بني املديرين واملرؤوسني؛-
؛موظفنيتنمية القدرات التخطيطية لدى املديرين ومراعاة الظروف الواقعية لل-
؛وارد البشريةمناقشة أداء امل-
زيادة الوعي باألمور التنظيمية؛-
سب للمشروعات املستقبلية؛القدرة على االحتفاظ مبخزون املهارات املنا-
لتقبل املسؤوليات اجلديدة؛وظفنيالتمكن من حتفيز امل-
.القدرة على حتقيق التكيف واملواءمة بني األهداف التنظيمية واألهداف الفردية-

:األهمية بالنسبة للمورد البشري في المؤسسة-ب

)1(:املؤسسة يف النقاط التاليةتربز أمهية وفوائد تطوير املسار الوظيفي بالنسبة للمورد البشري يف

وحياته الشخصية؛ورد البشري يف املؤسسةفهم نقاط القوة والضعف وأيضا الرغبة واحلاجة للتكامل بني مهنة امل-
اليت تقدم فهما أفضل للفرص املستقبلية داخل املؤسسة؛معرفة املعلومات-
تقابل هذه األهداف؛الرتكيز على أهداف واضحة ومتعددة للمستقبل وطرق التنمية اليت-
الذي يسيطر عليه آخرين واكتساب شعور ،ورد البشريممارسة نوع من الرقابة والسيطرة على جوانب حياة امل-

وعمله؛حياتهإجيايب وفعال جتاه 
الشعور بااللتزام جتاه األهداف التنظيمية؛-
على أداء مهامه احلالية وتقدمي اختيارات أكثر للمستقبل؛املورد البشريتعلم مهارات جديدة تساعد -
بناء خطوط مفتوحة لالتصال مع املشرفني فيما يتعلق باحتماالت النمو، األداء الشخصي والفرص التنظيمية؛-
تنمية الشعور بتقدير الذات والناتج من النمو والتعلم؛-
ملناصب أعلى داخل املؤسسة؛ةزيادة وتدعيم الرتقي-
، من خالل زيادة التحدي واالستمتاع مورد البشريإمكانية حتقيق النمو الوظيفي يف الوظيفية احلالية للإدراك-

.بالعمل دون احلاجة إىل التحرك إىل املنصب األعلى

م وخبـــــوعليه فتنمية املسار الوظيفي يشكل بالنسبة للموظفني حافزا هاما لتنمية مه م بغية االرتقاء بني ـــارا را
م نتيجة حتقيقهم ألهدافهم يف الرتقي وإثبات مستوياته،  مما خيلق لديهم الشعور بالرضا الناجتة أساسا عن تقديرهم لذا

.وجودهم

.352-351ص، -صمرجع سبق ذكره، ، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةراوية حسن حممد، )  1(
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:أهمية المسار الوظيفي بالنسبة للمؤسسة-ج

)1(:املسار الوظيفي بالنسبة للمؤسسة يف النقاط التاليةطويرتربز أمهية وفوائد ت

االستخدام األمثل ملهارات وقدرات العاملني؛-
زيادة الوالء واإلخالص للمؤسسة؛-
نشر املعلومات الدقيقة عن التدرج الوظيفي يف كافة املستويات التنظيمية؛-
حتسني مستوى االتصاالت على مستوى كامل املؤسسة؛-
احتفاظ املؤسسة بالكفاءات العالية وتنميتها؛-
لصحيحة عن املؤسسة لدى اجلماهري؛بناء الصورة الذهنية ا-
زيادة الفاعلية يف نظام املوارد البشرية وتبسيط اإلجراءات؛-
.القدرة على بناء الغايات واألهداف الواضحة-

ميكن من حيث وعليه فإن تنمية املسار الوظيفي حيدد وبدقة الفروق الفردية بني املوارد البشرية يف املؤسسة، 
مورد زة للــــاقات املميـــــــات والطــــص احلاجــــــهبهم ودافعيتهم داخل العمل، مما يسمح بتشخيالتحديد الدقيق ملوا

مبا يسهل على املؤسسة اكتشاف وتوجيه الفرد وجهة صحيحة مشبعة للحاجات ومنمية للمهارات وحمفزة ،البشري
ورد من خالل حتقيق التوافق بني مؤهالت امل،للطموحات وتقابل يف ذات الوقت االحتياجات التنظيمية بكفاءة

.مع متطلبات خمتلف الوظائفالبشري

استرايجية تطوير المسار الوظيفي: ثالثا

ب واسرتاتيجيات عاملية جديدة كتغيري هيكل ــــإن التغريات والتطورات يف بيئة العمل وبروز فلسفات وأسالي
، هذا أعطى دالالت دافعة وقوية إىل االعرتاف بعدم وظفنيالقيم لدى املالعمالة، الثقافة التنظيمية اجلديدة، هيكل

.مرونة اهلياكل التقليدية وضرورة تأسيس اسرتاتيجية خاصة بتطوير املسار الوظيفي

:تعريف استرتيجية تطوير المسار الوظيفي-أ

ا :تعرف اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي على أ

.117، مرجع سبق ذكره، صدليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، )  1(
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تشكل برناجما فعاال لتخطيط وتطوير املسار الوظيفي للتوفيق اليت جمموعة من األنشطة والعمليات واإلجراءات " -
م يف املدى القصري واملتوسط ويف  بني احتياجات املؤسسة يف املدى الطويل واحتياجات العاملني وطموحا

)1(.الوقت نفسه التعامل مع التغريات السريعة واملتوقعة

ال يسعى فقط إىل الرتقية أو ،يف التوجه االسرتاتيجي حنو تطوير مساره املهينورد البشريليه ميكن القول أن املوع
وتقدير دوره الوظيفي؛ إذ أصبح يعي جيدا ضرورة امتالك قاعدة يبحث عن النجاح النفسي، التميزالعالوة وإمنا

مهارات وقيم وأنشطة متعددة ملواجهة التغري الوظيفي يف أي وقت، اليت تعين اجتاه الوظيفة يف ضوء تغيري اهليكل 
املؤهلة وذات شرية وارد البوالقيم والنشاط تبعا للتغريات يف بيئة ونظم العمل واملنافسة، مبا يضمن للمؤسسة امتالك امل

املهارات واخلربات اليت تشكل كوادر جاهزة ملواجهة أي تغيري، بالتايل خلق املواءمة بني احتياجات املوارد البشرية 
.واملؤسسة

:أهمية استرتيجية تطوير المسار الوظيفي-ب

إن وجود خطة اسرتاتيجية طويلة املدى لتطوير املسارات الوظيفية للموارد البشرية يؤدي إىل حتقيق فاعليتهم داخل 
املؤسسة، حيث ميكن إحصاء مجلة من النقاط ذات األمهية واليت ميكن حتقيقها من خالل اسرتاتيجية فعالة لتنمية 

)2(:املسار الوظيفي منها

ز المهاريـــــــالتمي:(Skilled Exellency)ود اسرتاتيجية جيدة يضمن توفري الكفاءات املميزة يف ــفوج
يف املدى القصري واملتوسط جيب حتديدها بدقة يف موارد البشريةاملستقبل، لذلك فاملتطلبات واحلاجات املتغرية لل

م بداية تصميم اخلطة االسرتاتيجية طويلة املدى، عندئذ ال بد من مساعدة املوارد ا لبشرية يف حتديد احتياجا
م الشخصية داخل املؤسسة لضمان توفري الكفاءات املناسبة ملواجهة االحتياجات املتغرية  املستقبلية وطموحا

.من العمالة مستقبال

 زيادة قدرة المؤسسة على استقطاب العمالة والحفاظ عليها(Increasing Attracting) : تتسم العمالة
من الطبيعي حيث وتزداد املنافسة بني املؤسسات جلذب هذه املهارات، واخلربات العالية بالندرةاملؤهلة واملهارات 

ا وضمان مستقبلهم  أن يفضل األفراد االلتحاق باملؤسسات اليت تؤكد اهتمامها بتحقيق طموحات العاملني 
ن داخل املؤسسة فعال فوجود الوظيفي، هذا بالنسبة ملن لديهم الرغبة لاللتحاق باملؤسسة، أما الذين يعملو 

ا .اسرتاتيجية التطوير يزيد من الوالء واالنتماء واستقرار العمل 

.167سامح عبد املطلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
.171- 170ص، - املرجع نفسه، ص)  2(
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 المزيج الثقافي المعاصر(Mixed Cultural Mixed) : أصبحت القاعدة العريضة للموارد البشرية داخل
ات ـــــــالشركة، ـــــــالشركات الدولي، وملةـــــنتيجة سيطرة ظاهرة الع،املؤسسات تتكون من مزيج متنوع من اجلنسيات

تؤكد حيث الشركات عابرة القارات واملشروعات االستثمارية املشرتكة حول العامل، ،ددة اجلنسياتــــــــمتع
اسرتاتيجية التطوير إتاحة الفرص للتنمية لكل العاملني يف كافة املستويات ويف ضوء تعدد الثقافات والقيم 

.ة اليت أصبحت واقعا ملموساالتنظيمية املتباين

 شهرة وجماهير المؤسسة(Organisational Fame) : فاهتمام املؤسسة بطموحات عامليها حيوهلم أنفسهم
، مبا يؤكد يف النهاية حتسني شهرة ومسعة املؤسسة وارتفاع مستوى الوجهة ...إىل أداة ترويج ودعاية هلا،

.االجتماعية هلا

 تأكيد الرضا الوظيفي(Ensuring Career Satisfacion): ميكن حتقيق وتأكيد الرضا الوظيفي داخل
الذين يظهرون الرغبة يف االطمئنان والسيطرة على مسارهم الوظيفي واإلملام ،املؤسسة سيما بالنسبة للجدد

.وهو األمر الذي ال يتحقق إال بوجود اسرتاتيجية لتطوير املسار الوظيفيبالبدائل الوظيفية
 تحقيق وتأكيد العدالة الوظيفية(Ensuring Career Equaty) :وذلك من خالل:

توفري فرص تطور وظيفي عادلة؛-
توفري برامج للتنمية الداخلية؛-
؛وارد البشرية باملؤسسةإزالة الصراع بني امل-
زيادة االنطباعات اإلجيابية عن املؤسسة؛-
.نيوظفحتقيق الوالء واالنتماء من كل فئات امل-

ريعة ــــــوعة والســـــــالمتنراتـــــــواكبة التغيـــــــــــــم(Rapid Changes Adapting): رات ـــــــالتغيأدت
تساعد بالتايلاملوظفني،إىل التقادم السريع يف مهارات الثقافيةو الدميغرافية ،ةاالقتصاديو كنولوجية، السياسية ــالت

وارد املسار الوظيفي يف التوقع والتنبؤ مبثل هذه التغريات ومن مث العمل على تطوير املاالسرتاتيجية الفعالة لتطوير
م مهارات تتماشى وهذه التطوراتالبشرية . وإكسا

:أبعاد استراتيجية تطوير المسار الوظيفي-ج

تقوم اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي على بعدين أساسيني مها بعد ختطيط املسار الوظيفي وبعد إدارة املسار 
:)02- 06(الوظيفي نقدمهما يف الشكل 
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أبعاد استراتيجية تطوير المسار الوظيفي):02-06(شكل رقم 

.173، صنفسهرجع امل،سامح عبد املطلب عامر:المصدر

:ويف ما يلي لكلى بعدي هذه االسرتاتيجية وكيفية تفعيلها من خالهلما)02-06(نتطرق استنادا إىل الشكل 

(Career Path Planing)تخطيط المسار الوظيفي : 1-ج

ا :تعرف عملية ختطيط املسار الوظيفي على أ

عملية يتم من خالهلا حتديد الوظائف احملتملة أن يتدرج عربها املوظف أو اليت ينتقل إليها خالل حياته " -
)1(".الوظيفية يف املؤسسة، ذلك منذ بداية عمله فيها حىت إحالته على التقاعد

حيث جيب أن يراعى يف ختطيط املسار الوظيفي أن يكون مرنا وقابال للتغيري بسبب إعادة هيكلة املؤسسة ألعماهلا  
اء وظائف أو استبداهلا بأخرى ـــــإلغد يتم ـــــــكضرورة ملحة لالستجابة للتغريات البيئية والتطورات الالمتناهية، فق

جديدة، اليت تتطلب من املوظف التكيف وهذه املستجدات من خالل اكتسابه مهارات جتعله مستعدا ملا قد حيدث 
):02- 07(اجلدولويشمل هذا البعد مخس خطوات نربزها يف .من تغريات يف مساره الوظيفي

.557، صعمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره)  1(

أبعاد اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي

إدارة املسار الوظيفياملسار الوظيفيختطيط 

االحتياجات الفرديةاالحتياجات التنظيمية

مهنيةشخصيةاحتياجات تشغيلية احتياجات اسرتاتيجية
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الوظيفيخطوات تخطيط المسار ): 02-07(جدول رقم 

المضمونالخطوة

مورد تقييم ال
لذاتهالبشري

.حتديد نقاط القوة والضعف يف أداءه ملهامه-
.على االتصال ومدى جناحه أو فشله يف التعامل مع الغريهحتديد قدرت-
.حتديد خصائص الوظيفة اليت يرغبها وما درجة األمان فيها-
.معرفة النظم املالية للوظيفة املرغوب فيها-
. حتديد مدى امتالك املهارات اليت تتطلبها الوظيفة املرغوبة-

تقييم المؤسسة 
للمورد البشري

الفرص تأكيد(
)الوظيفية

االقتصادية والدميغرافية للسكان، حتديد وحتليل ودراسة الظروف:تأكيد الفرص الوظيفية من خالل-
.على توافر فرص عمل ووظائف جديدةالسياسة العامة اليت تؤثرليل املستوى التكنولوجي السائد، حت

عيات املهنية، ــــــومات من النشرات والدوريات اليت تصدرها منظمات األعمال، اجلمــــذه املعلــــــــع هــــــمج(
...النقابات، شبكة املعلومات الدولية

أهداف (على تطوير هذه القدرات حتديد الفرد ألهداف تتوافق مع قدراته وطموحاته والعمل الدائم -تحديد األهداف
).قصرية، متوسطة وطويلة

تصميم الخطط

:يكون ذلك من خالل

.حتديد اإلجراءات واخلطوات املناسبة لتحقيق أهدافه-
.حتديد كيفية اكتساب خربات يف املدى القصري-
.حتديد األنشطة والربامج التنموية اليت جيب اجتيازها-

)سواء كانت شخصية أو مهنيةورد البشري احلاجات اخلاصة بامليكون هذا مبراعاة ( 

تنفيذ الخطط

:جيب على إدارة املوارد البشرية مساعدة الفرد يف تطوير مساره الوظيفي من خالل

.النقل املؤقت داخل األقسام والفروع الكتساب مهارات جديدة-
.موارد البشريةتفويض السلطة لل-
.موارد البشرية باملؤسسةمنح مسؤوليات متنوعة لل-
. تقييم أعمال األفراد بعد النقل املؤقت أو التفويض أو أداء بعض املسؤوليات-
.لموارد البشرية باملؤسسةتقدمي فرص تنموية وبرامج تدريبية ل-

إعداد الباحثة :المصدر
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(Career Path Managing)إدارة المسار الوظيفي: 2-ج

ا سواء كانت اسرتاتيجية أو  تتمكن املؤسسة من خالل إدارة املسار الوظيفي ملوظفيها من حتديد احتياجا
احتياجات املوظف سواء كانت شخصية أو مهنية مث العمل على خلق توازن ومواءمة بني هذه ذاكتشغيلية،  

)1(:يشمل هذا الدور الفاعل واالسرتاتيجي ما يليحيث االحتياجات، 

 تخطيط الموارد البشرية(Human Resources Planing) : هي نقطة البداية يف إدارة املسار الوظيفي
:باملؤسسة ويشمل هذا التخطيط علىوارد البشريةوأساس انطالق برامج تنمية امل

حتديد حجم قوة العمل املوجودة؛-
حتديد االحتياجات املستقبلية؛-
تقبال؛دراسة الفرق بني املوجود واملطلوب مس-
لسد الفجوة؛البشريةوضع خطة الستقطاب املهارات-
االختيار الدقيق والتعيني؛-
؛التنمية والتطوير-
.اخلاحلفاظ على تلك املهارات وصيانتها من خالل النقل، الرتقية، التدريب-

ذا ميكن مقابلة االحتياجات احلالية واملستقبلية بني القوى البشرية .و

 الوظيفيتصميم المسارات:(Career Path Designing) البد الوظيفية لكي يتم التصميم اجليد للمسارات
كذا من توصيف كل الوظائف باملؤسسة وتوصيف املهارات وخربات الوظائف املطلوب شغلها مستقبال،  

ف الوظيفة من مقارنة توصيورد البشريتوصيف الوظائف املتدرجة واملتتالية يف االجتاه الوظيفي لكي يتمكن امل
ا والوظيفة التالية اليت سينتقل هلا أو يرقى إليها .السابقة واحلالية املوجودة 

 الوعي بالمسار الوظيفي:(Career Path Awareness)  بنشر معلومات عن املسار الوظيفي من خالل
.سارات متاحة باملؤسسة لكل املوظفنيكتيبات حتتوي على فرص وظيفية وم

 الشاغرةالوعي بالوظائف(Free-Emply Career Awareness) :ويتحقق من خالل:

واملوقع على رواتباملواصفات والشروط والو اإلعالن الداخلي عن الوظائف الشاغرة مع توضيح الواجبات-
اهليكل التنظيمي؛

.177-176ص، - سامح عبد املطلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
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ا ختلو من التحيز ،تقييم األداء الذي يؤكد توفري معلومات جيدة مرتدة للتطوير واألفضل هو مراكز التقييم- أل
والوسطية والتعسف؛

املشورة والدعم املعلومايت للتطوير من خالل املديرين أثناء املقابالت مع املرؤوسني ملناقشة األداء، املشرفني أثناء -
التوجيه واإلرشاد يف العمل؛

احملاضرات والندوات كأسلوب مجاعي لتنمية الوعي وبشكل مباشر؛-
التعليم والتدريب؛ايت تعترب شكال حرا لتطوير املسار الوظيفي وكذالو احللقات الدراسية -
. إكساب اخلربة العملية من خالل جمموعة من اخلربات املخططة كوسيلة للتعلم واكتساب املعارف واملهارات-

:األدوار المختلفة لتفعيل استراتيجية تطوير المسار الوظيفي-د

وعلى املستويات الثالث ال بد من التحديد الدقيق لألدوار اليت يلعبها كل اله املشار إليها أعحىت تتحقق األمهية 
):02-08(مستوى يف بناء وتطوير املسار الوظيفي، نربز هذه األدوار يف اجلدول
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األدوار المختلفة في تطوير مسار وظيفي فعال): 02-08(جدول رقم 

الدورالمستوى
المدير 
والمشرف

والبحث يف كيفية تنميتها بغية تدعيم نقاط القوة والتقليل من مناطق وظفنيعلى قدرات املالتعرف -
.الضعف لديهم

نتائج أداءهم بفتح باب النقاش وتوفري معلومات مرتدة فورية عن مستويات لوظفنيالتأكد من فهم امل-
.أداءهم تساعدهم على ذلك والبحث عن جماالت تطوير وحتسني هذا األداء

.وتقدمي الدعم الالزم لهموظفص مهام تنموية للختصي-
ودراستها وظفنياملسار الوظيفي من خالل تقبل مقرتحات وشكاوي املطويراملشاركة يف مناقشات ت-

.مسارهم الوظيفيطوروقبول ما ميكن أن ي
.دعم وتأييد خطة تطوير املسار الوظيفي-
.ويرجعون إليها كلما أرادوا ذلكوظفونلعب دور الشخصية املرجعية اليت يثق فيها امل-

مساره الوظيفي وأن يعمل على حتديد مواطن القوة والضعف لديه، من طويرأن يقتنع مبسؤوليته عن ت-الموظف
.خالل التغذية املرتدة عن أداءه

.القيام بتقييم اهتماماته وقيمه ومهاراته-
.املوارد اليت متكنه من أداء وظيفتهوكذاالبحث عن املعلومات الوظيفية -
ا بصورة مرتبة من املهم إىل األهم- .إعداد بيان مبجاالت وفرص التعلم والعمل على اكتسا
ا- .البحث عن فرص التطوير املمكنة يف مسارهم الوظيفي وبيان متطلبا
.التحدث مع مديره عما قد يواجهه من مشكالت يف مساره الوظيفي-
.وء خطط وظيفية حقيقيةالتصرف يف ض-
الكتساب مهنية األداء وبلوغ مراكز القوة الوظيفيةوظفنيالتفاعل مع امل-

.نشر رسالة املؤسسة ورؤيتها واإلجراءات اليت تتبعها على مجيع املوظفني-المؤسسة
.توفري فرص لتنمية مواردها البشرية-
.توفري املعلومات عن املسارات الوظيفية-
.متنوعة من اخليارات الوظيفيةتقدمي تشكيلة -
إعداد مراكز ونظم تنمية املسار الوظيفي توفر لألفراد ما يهمهم من بيانات عن الوظائف املتاحة -

.والربامج التنموية
.املسار الوظيفيطويرنشر أدلة حتوي سلسلة من أساليب وكيفيات ومتطلبات ت-
.موظفنياملشورة للتوفري مهنيني ومستشارين يهتمون بقضايا العمل وتقدمي -

إعداد الباحثة:المصدر
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تنمية املسار الوظيفي باملؤسسة هي فعالية اسرتاتيجية ميكن القول أن )02- 08(ومن خالل اجلدول وعليه 
مسؤولية اجلميع وجناحها مرهون بتكثيف اجلهود وعلى كافة املستويات، على رأسها املؤسسة وما تقدمه من معلومات 

للمورد ، يليها املدير واملشرف من خالل الدور التنسيقي الذي يلعبه وما يقدم مواردها البشريةوموارد وفرص لتنمية 
ورد البشري م وواجبات تثقل وتزيد من مهاراته مصطحبة بيد العون والدعم عند الضرورة، مرورا إىل املمن مهاالبشري

مساره الوظيفي، كما ال بد من احلديث عن دور إدارة املوارد البشرية الذي يتجلى طويريف حد ذاته وما يسهم به لت
ودورها الفاعل يف التنسيق وإحداث االنسجام واملواءمة ةرد البشرياو املوكذايف التحديد الدقيق حلاجات املؤسسة 

م حىت تتماشى ومتطلبات الوظيفة اليت يشغلها ممن خالل تقدمي فرص تنموية هل،بينهما متكنهم من الرفع من مهارا
. أو اليت يتطلع إىل شغلها
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المؤسسة في وتنمية المهارات اإلبداعية للموارد البشرية الوظيفي اإلبداع : خامسالمبحث ال
الجامعية

حيث ، يف حلهااليت حتتاج إىل اإلبداع املعقدة من املشاكل ا عددعلى رأسها اجلامعة تواجه املؤسسات املعاصرة 
املهم بالنسبة للمؤسسة إذا كان من الرؤساء واملرؤوسني معا يف التوصل إىل أفكار جديدة وحلول بناءة ومميزة، فيعمل

ا قادرين على اإلبداع يف خلق أساليب عمل جديدة أو إجياد حلول للمشاكل املعقدة، فإن األكثر  أن يكون قاد
م مراحله ويرمسون معهم نتائجه م يف اإلبداع ويشاركو .أمهية هو جعل مرؤوسيهم حياكو

ونظرياتهمفهوم اإلبــــداع الوظيفي: المطلب األول

فاإلبداع يرتكز على درجة ، "Innovation"واالبتكار "Creativity"أبدى بعض الباحثني فروقات بني اإلبداع 
مهور، يف حني يعد خمتلف اجلاخللق واالكتشاف للمدخالت واعتبار هذه املدخالت جديدة من منظور مبدعها أو 

ق ــــو التطبيــــأي ه؛نافعة أو إىل طريقة عمل مفيدةاالبتكار عملية التمسك بفكرة مبدعة وحتويلها إىل سلعة أو خدمة 
)1(.العملي لإلبداع، مبعىن املؤسسة املبتكرة هي املؤسسة اليت حتول األفكار املبدعة إىل خمرجات نافعة

مفهوم اإلبـــــــداع الوظيفي: أوال

ـاالوظيفي تعددت تعاريف اإلبداع يرجـع حيـث قـدمت مضـامني متقاربـة،واختلفت تعابريها وتباينت صـيغها إال أ
ــــــال االـــــــــــستعماالفضـــــل يف  جوزيــــــف "السيكي ــــــــــــقتصـــــادي النيوكقتصـــــادي إىل املفكــــــر االال اإلبـــــداع ألول مــــــرة يف ا

)2(.1912سنة ل)قتصادينظرية التطور اال(كما يتضح يف كتابه ، "شومبيرت

.359-358، ص–ص ،2005،، بريوتدار النهضة العربية، المبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسساتحسن إبراهيم بلوط، )  1(
دراسة وحتليل جتارب -احلديثةاإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات :، امللتقى الدويل األول حولواقع اإلبداع في المؤسسةناصر مراد، زياد أبو موسى، )1(

.3، ص2011/ 19/05-18، ـ-البليدة-جامعة سعد دحلب، وطنية ودولية
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: ع الوظيفيا تعريف اإلبد-أ

:يعرف اإلبداع الوظيفي على أنه

ن إاستحداث فكرة أو نظرية أو افرتاض علمي جديد أو أسلوب جديد إلدارة املؤسسة، باإلضافة إىل ذلك ف"-
ا سواء يف امليدان الصناعي أو االقتصادي يف  اإلبداع هو كل األفكار اليت تؤدي إىل حتسني خمتلف تطبيقا

)1(."األمور العامة أو اخلاصة

طرق اإلنتاج وخاصة اعملية يتم من خالهلا تطبق كل جديد ميس خمتلف مناحي املنتجات وكذهو " -
ما )2(."املستجدات االجيابية املتعلقة 

)3(".تصميمهآلية بتكار طريقة أو نظام جديد يف اإلنتاج يؤدي إىل تغيري مكونات املنتج و احمصلة" -

يسمح للمؤسسة ،من خالل التعاريف أعاله ميكن القول أن اإلبداع الوظيفي هو التفكري بأسلوب جديد
تتضح أمهية اإلبداع حيثحلل املشكالت، جديدة أساليب عمل أو طرق استحداث بالوصول إىل ابتكار أشياء أو

الوظيفي واالستثمار يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى املوارد البشرية يف املؤسسات حىت تتمكن من مواكبة 
يعد اإلبداع من األساليب املعتمدة يف تنمية مهارات وقدرات املوارد البشرية سيما إذ ؛التغريات ومزامنة التطورات
م ولتمييز املصطلحات عن بعضها فالتفكريية منها وجعلهم يتح السلوك اإلبداعيلون بالسلوك اإلبداعي يف مؤسسا

: هو

موعة يف موقع العمل و " ائج أو خدمات ــــــج عنه نتـــــــأن ينتقد ال ينتظر سلوك يسبق اإلبداع ومييز الفرد أو ا
تبين ا وجتريب البديل وأخري تقييم البدائل املتاحةو دراك املوقف واالهتمام به ومجع املعلومات عنه إيبدأ من ، جديدة

."سلوك أو فكرة معينة
)4(

.26، ص 2007، ، مصر، دار الفجر للنشر والتوزيعالطريق إلى اإلبداع والتميز اإلداريحممد زويد العتييب، )1(

(2) Oukil M-said. Economie et gestion de l'innovation technologique -recherché et développent- ,
OPU , Alger, 1995, p16.

(3) Jean La chman , Le financement des stratégies de l’innovation, Economica , Paris ,1993, p 110

)4( W. R Spence, Innovation: The Communication of Change in Ideas, 1 ed, Chapman Hall, UK,
1994, p-p, 55- 60.
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:أهميتهو أسباب االهتمام باإلبداع الوظيفي -ب

ا املؤسسات ا ة ــــــــــــــدة املنافســـــــــــاليت زادت من حملعاصرة شدة التغريات وسرعتها، يعد اإلبداع الوسيلة اليت تواجه 
ا، هذا ما يعكس أمهيتها يف حياة املؤسسة ومواردها البشرية .وخطور

أسباب االهتمام باإلبداع الوظيفي: 1-ب

)1(:ميكن حصر أهم أسباب االهتمام باإلبداع الوظيفي يف املؤسسات يف

ثقافية أو اجتماعية أو واء كانت ظروفا سياسية أوــــــــوم، ســـــــــالظروف املتغرية اليت تعيشها املؤسسات الي
تجابة هلذه التغريات بأسلوب إبداعي يضمن بقاءها واستمرارها؛ساقتصادية، حتتم عليها اال

ا حتتم على ، حيث أن أاإلبداع الفين والتكنولوجي يف جمال السلع واخلدمات وطرق إنتاجها قصر دورة حيا
ا ــــــــرات يف هيكل املؤسسة وأسلــــمن تغيياملؤسسة أن تستجيب هلذه الثورة التكنولوجية وما تستلزمه  وب إدار

ا على املنافسة واالستمرار يف السوق؛ـــــــــــــبطريق ة إبداعية أيضا، لتتمكن من زيادة أرباحها وقدر
ات ـــــــبني املؤسسادلة ما ـــــــــات املتداخلة واملتبــــــاملسؤولية االجتماعية ونظرا ملبدأ الكينونة االجتماعية والعالق

مما يتطلب العمل على تبين أنشطة ،والعاملني فيها، فقد أصبحت املؤسسات تعيش يف واقع أكثر وعيا ومرونة
)2(.داعمة لإلبداع تعمل على تنمية اإلبداع لديهم

أهمية اإلبداع الوظيفي: 2-ب

)3(:تكمن أمهية اإلبداع الوظيفي فيما يلي

؛وظفنيالثقة واالحرتام من قبل املكساب اإلدارة املزيد منإ-
زيادة مستوى قبول املؤسسة لدى اجلمهور الداخلي واخلارجي؛-
إكساب املؤسسة املزيد من األرباح املادية واملعنوية؛-
حتسني اإلنتاج واألداء؛-
زيادة مستوى الوالء الوظيفي واالنتماء املؤسسي؛-
قرار الوظيفي واحلد من اهلجرات؛املساعدة يف التقليل من دوران العمل وحتقيق االست-

.12، ص2008، 1، دار قنديل، عمان، طمهارات نظرية وتطبيقية: أساسيات إدارة األعمالسامي حممد هشام حريز، )  1(
.42-41ص، - ص،2011، 1عمان، ط، دار احلامد للنشر و التوزيع، ت األعمالإدارة اإلبداع و االبتكار في منظماعاكف لطفي خصاونة،)2(
: امللتقى الوطين األول حول،-مقاربة نظرية-مهارات االتصال الجماعي المدعمة للطاقات اإلبداعية لدى الجامعيين ضيف اهللا نسيمة، بن زيان إميان،)3(

.5، ص14/05/2012- 13، -خنشلة–دور التنمية البشرية يف تفعيل الطاقات اجلامعية، جامعة 
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منح املؤسسة املزيد من قوة البقاء والكيان والدميومة؛-
.تساعد يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة املبدعة-

، املرتجم أساسا يف والوظيفيوعليه ميكن القول أن اإلبداع الوظيفي يشكل عامال هاما لبعث االستقرار املؤسسي
روابط االنتماء لدى املوظفني، بالتايل تعظيم نواتج املؤسسة وأرباحها وكذا دعم خلق وإدامة املزايا تقوية الوالء وزيادة

.، اليت متثل العامل األول يف بقاء املؤسسة واستمرارهاالتنافسية لديها

نظريات اإلبداع الوظيفي: ثانيا

ام عدد من العلماء والكتاب وعلماء اإلدارة بطرح أفكار أصبحت تعرف فيما بعد بالنظريات وعرفت ــــــق
ملؤسسات، كما استعرضت مالمح االوظيفيقدمت هذه النظريات معاجلات خمتلفة حول اإلبداعحيثبأمسائهم، 
)1(:نقدمها فيما يليؤثرة وهذه النظريات والعوامل امل

نظرية)March & Simon: 1958(:
فجوة هاإذ تواجه بعضؤسسات من خالل معاجلة املشكالت اليت تعرتض املالوظيفي فسرت هذه النظرية اإلبداع 

بني ما تقوم به وما يفرتض أن تقوم به، فتحاول من خالل عملية البحث خلق بدائل، فعملية اإلبداع متر بعدة مراحل 
التغري يف (وة األدائية إىل عوامل خارجية ــــالفجأرجعاداع حيث ــــــمث إبهي فجوة أداء، عدم رخاء، حبث ووعي وبدائل، 

.داخليةالأو ) الطلب أو تغريات يف البيئة اخلارجية
 نظرية)Burns & Stalker: 1961(:

ما نا أول من أكدا على أن الرتاكيب واهلياكل التنظيمية املختلفة تكون فاعلة يف حاالت خمتلفة، فمن خالل كا
من خالل النمط اآليل ؤسسات توصلوا إليه من أن اهلياكل األكثر مالئمة هي اليت تسهم يف تطبيق اإلبداع يف امل

البيئات سريعة التغري، فهو يسهل عملية مجع البيانات يالءمبيئة العمل املستقرة والنمط العضوي الذي يالءمالذي 
.واملعلومات ومعاجلتها

 نظرية)Wilson: 1966(:
إدراك التغري، اقرتاح التغيري : وهيؤسسةبني عملية اإلبداع من خالل ثالثة مراحل هدفت إىل إدخال تغريات يف امل

رحات ــــــــوليد املقتـــــــم تـــــــر املطلوب ثــــــــوعي بالتغييـــــــاجة أو الــــإدراك احلـــــــــــيكون بذي ــــالوتبين التغيري وتطبيقه، 
وتطبيقها، فافرتضت نسبة اإلبداع يف هذه املراحل الثالث متباينة بسبب عدة عوامل منها التعقيد يف املهام 

لما زاد عدد املهمات املختلفة كلما ازدادت املهمات غري الروتينية مما يسهل حيث كوتنوع نظام احلفظ، ) لبريوقراطيةا(

اإلبداع : ، امللتفى الدويل حولأثر اإلبداع اإلداري على تحسين مستوى أداء إدارة الموارد البشرية في البنوك التجارية األردنيةطالل نصري، جنم العزاوي، )  1(
6- 5ص،-، ص2011ماي 19-18، جامعة سعد دحلب، البليدة، - دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية–والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة 
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وتزيد من االقرتاحاتور صراعات، كما أن احلوافز هلا تأثري إجيايب لتوليد ــــــم ظهدـــــــــورة مجاعية وعــــداع بصــــإدراك اإلب
.ؤسسةمسامهة أغلب أعضاء امل

 نظرية)Harvey & Mill: 1970(:
، فانصب تركيزهم على فهم اإلبداع )March & Simon) (Burns & Stalker(قد استفادا مما قدمه كال من

، فقد وصفوا أنواع )باحلالة واحللول(استخدام األنظمة للحلول الروتينية اإلبداعية ملا يعرف من خالل مدى الوظيفي 
عن طريق ما ) املشكلة(وأنواع احللول اليت قد تطبقها من خالل إدراك القضية ؤسساتاملشكالت اليت تواجهها امل

ا  تها أو بلور ا دف تقدير أي األفعال احملتملة اليت قد أو ) ؤسسةأي كيفية استجابة امل(حتتاجه من فعل  البحث 
أو إعادة التعريف مبعىن استالم معلومات ذات تغذية عكسية ) انتقاء البديل األمثل(أو اختيار احلل ؤسسةتتخذها امل

اخلربات (ا إذ تسعى إىل وضع حلول روتينية ملعاجلة حاالت أو مشكالت مت التصدي هلا سابق؛ حول احلل األنسب
وأيضًا تسعى الستحضار حلول إبداعية مل يتم استخدامها من قبل ملعاجلة املشكالت غري الروتينية أو) قةالساب

كما تناولوا العوامل اليت تؤثر يف احللول اإلبداعية والروتينية .االستثنائية بتبين اهلياكل التنظيمية وامليكانيكية والعضوية
ة التغري التكنولوجي، درجة الرمسية يف االتصاالت، فكلما زادت ـــــــــجوعمرها، درجة املنافسة، در ؤسسةمثل حجم امل

.ملواجهتهامثل هذه الضغوطات تطلب األمر أسلوب أكثر إبداعا
نظرية)Hang & Aiken: 1970(:

حيث عن العوامل املؤثرة فيه، التناولت املراحل املختلفة لعملية اإلبداع فضحيث،تعد من أكثر النظريات مشولية
:وحددت مراحل اإلبداع كاآليتؤسسةفسرت اإلبداع على أنه تغري حاصل يف برامج امل

تقييم النظام ومدى حتقيقه ألهدافه وهذا ما جاء به : مرحلة التقييم)March & Simon(.
احلصول على املهارات الوظيفية املطلوبة والدعم املايل: مرحلة اإلعداد.
ظهور املقاومةواحتماليةالبدء بتكملة اإلبداع : مرحلة التطبيق.
سلوكيات ومعتقدات تنظيمية: الروتينية.
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مكونات اإلبداع الوظيفي، مراحله ومستوياته: المطلب الثاني

لإلبداع أمهية بالغة يف حياة املؤسسات؛ إذ يعمل على إثراء أنشطتها وتدعيم مركزها التنافسي، من خالل خلق 
م التطرق ـــــا يلي سيتــــــوفيم.ربح للمؤسسةـــــــــارهم الثروة احلقيقية واالستثمار املــــــالتميز يف مواردها البشرية باعتب

:على النحو التايلناته، مراحله ومستوياتهملكو 

مكونات اإلبداع الوظيفي : أوال

)1(:يعتمد اإلبداع على التكامل بني ثالث مكونات أساسية وهي

الخبرة(Expertise) :ا تقدم احللول اهلامة للمشكالت .هامة جدا لإلبداع حيث أ
 التفكير التخيلي:(Imaginative Thinking) ويوفر املهارات اليت يعكس وجهة النظر التقليدية لإلبداع

يساعد على التوصل إىل مناذج حديثة كما على رؤية األشياء اجلديدة واملختلفة،  ورد البشري باملؤسسةتساعد امل
.وربطها معا

 الدوافع الحقيقية(Intrinsic Mativation) :م ـــحيث يزداد إبداع املوارد البشرية عندما تزداد اهتماما
ا م أو من خالل املشاكل املطلوب مواجهتها ،ن خالل املوضوعات اهلامة واهلادفةبالتحديات ويشعرون 

واألفراد املبدعني من احملتمل أن يزداد اهتمامهم وتأثريهم حبل املشاكل املعروضة عليهم أكثر من احلاجة إىل 
.مواجهة خطوط الفشل أو مجع األموال أو الضغط على اآلخرين

لإلبداع يساعد يف التعرف على الظروف اليت ميكن أن تعوق أو تيسر اإلبداع، من هذه إن فهم املكونات الثالث 
)2(:املعوقات نذكر

القيادة االستبدادية؛-
الضغوط اليت متارسها اجلماعات غري الرمسية؛-
ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية وعدم توفر املناخ املناسب؛-
عدم توافر االستقرار الوظيفي؛-
األهداف التنظيمية؛عدم وضوح -
االفتقار إىل اخلربة الفنية ال يساعد على توالد األفكار اجلديدة واملالحظات الفعالة حلل املشاكل مهما كان -

.مستوى ذكاء الفرد

.251سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
.167، ص2010والتوزيع، عمان، ، دار الراية للنشرالتخطيط اإلداريعالء فرج الطاهر، )  2(
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مراحل اإلبداع الوظيفي: ثانيا

)1(:مير اإلبداع باملراحل التالية

قد حيتاج هلا املورد البشري للعمل على ممارسة وإفراز منط اليتمجع املعلومات والبيانات:المرحلة التحضيرية
.جديد من التفكري اإلبداعي

هي مرحلة تفاعل املعلومات والبيانات يف العقل الباطن للمبدع ونتيجة هلذا التفاعل تظهر : مرحلة الحضانة
.اإلبداعات

بدع ما جيعله يف حالة اكتشاف بعد إمتام هنا يظهر الفكر اجلديد الذي ينبه الفرد امل: مرحلة اإليحاء واإللهام
.عملية اإلحياء

لالختبار للتأكد ) فكرة، سلوك، استجابة(هنا خيضع الشيء اإلبداعي املتضمن :مرحلة التحقيق والمصادقة
.من صحته وصالحيته للتطبيق

مستويات اإلبداع الوظيفي: ثالثا

)2(:ؤسسة وهيامليف الوظيفي ميكن التمييز بني ثالث مستويات لإلبداع 

 داع لتطوير ـــاإلبعلىدراتـــــــــقمنردــــــــالفميلكهماجمملو ــــــه:على المستوى الفرديالوظيفي اإلبداع
ماإذاعلى اإلبداعقادرفردكلل ما إذا كان  حو اإلبداعمناملستوىهذايفالباحثوناختلفحيث العمل، 
ومساتقدراتميتلكوناألفراد الذينبعضعلىحكراإلبداعأنأو،املساعدةالظروفمنجمموعةلديهتوفرت
:املبدعالفردخصائصبنيومن.غريهمدونإبداعية

واألعماللألحداثمعايشتهممارساته،قراءاته،خاللمنمعارفمنالفردمجعهما جمموعيوه:لمعرفةا.
حللهاومناهجمسائلمواجهةعلىالقدرةاكتسابوخاصة:التعليم.
األشياءبنيمرنةعالقاتتكوينعلىالتفكرييةبالقدراتالتمتعوهو: الذكاء.
الفضولوكذااجلديدةاآلراءعلىواالنفتاحاملثابرةوقوةاملخاطرةبروحاملبدعشخصيةتتسم:الشخصية.

 العمل، تتعاون فيما بينها حيث تكون هناك مجاعات حمددة يف :على مستوى الجماعاتالوظيفي اإلبداع
ا أما عن . وتغيري الشيء حنو األفضل، كأن تكون هناك مجاعة فنية يف قسم اإلنتاجلتطبيق األفكار اليت حيملو

.164ص،املرجع نفسه)  1(
دراسة -اإلبـداع والتغييـر التنظيمـي فـي املنظمـات احلديثـة: ملتقـى دولـي حول، اإلبداع و دوره في الرفع من أداء المنظماتتنميةوآخرون، بديسي فهيمة)2(

.9، ص2011/ 19/05- 18، جامعة البليدة، - وجتارب وطنية ودولية
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العوامل اليت تؤثر يف األداء اإلبداعي للجماعة فهي بنية اجلماعة، خصائصها، آليات عملها، باإلضافة إىل 
.لذي حييط بظروف اإلبداع أو التفاعل االجتماعي بني أفراد اجلماعةعوامل خارجية كالسياق التنظيمي ا

 هو حصيلة اإلبداع لنظام اقتصادي معقد، يعمل بداللة اإلبداع : ةؤسسعلى مستوى المالوظيفي اإلبداع
حيث ية، الداخلية، مبا فيها اليت تأيت من البيئة اخلارج) التنظيمية(الفردي واإلبداع اجلماعي واملؤثرات السياقية 

إذ ميكن القول ؛ القادرة على تطوير نفسها دون تدخل خارجيؤسساتيشري اإلبداع عند هذا املستوى إىل امل
ووفقا لذلك ال يتحدد .أن النظام نظام مبدع يف حالة قدرته على التطوير يف جماالت جمهولة أو حمددة سابقا

يتحدد بالعمليات اإلبداعية أيضا كإدارة اإلبداع بل ؛ )األفراد واجلماعات(اإلبداع مبدخالت النظام فحسب 
.والسياق اإلبداعي والظروف اليت جيري فيها اإلبداع

الفردي، اجلماعي : وعليه فاملؤسسة الذكية هي املؤسسة اليت تعمل على تنمية اإلبداع يف مستوياته الثالت
ا اإلبداعية سواء  يها، اليت ترتجم فيما بعد يف وحتقيق التكامل بينها، بغية الرفع من مسة اإلبداع لدواملؤسسي خمرجا

.كانت، ابتكارات، أساليب عمل جديدة، أساليب حلل مشاكل غري اعتيادية اخل

مداخل تنمية اإلبداع على حل المشكالت : المطلب الثالث

يف مواردها البشريةمن األمهية مبكان على املؤسسات أن تعمل وفق مسار حمدد يف تنمية القدرات اإلبداعية لدى 
)1(:حل املشكالت املعقدة، هذا املسار يتمثل يف أربع مداخل هامة نقدمها فيما يلي

المدخل التعليمي في حل المشكالت: أوال

ملية التعلم وحل املشكالت، حيث متر هذه العملية بأربع مراحل متسلسلة يقوم هذا املدخل على أساس مفاهيم ع
هنا إىل وارد البشرية، حيث يعمد امل...اخلربات احلقيقية، املالحظة التأملية، بناء املفاهيم والتجريب العلمي،: هي

م حلل تلك املش .كالتإبداع أسلوب حتليل األزمات أو املخاطر يف الوصول إىل أفكارهم وقرارا

مدخل الوسائل اإلبداعية: ثانيا

فيه يتم الرتكيز على وسائل اإلبداع بغض النظر عن عالقتها مبراحل العملية التعليمية وطبيعة الربامج التنموية 
على حل املشكالت اليت تواجههم، كما متكنهم وارد البشريةواملكان الذي تتم فيه، ذلك أن هذه الوسائل تساعد امل

ل يف ـــــــذه الوسائل اإلبداعية متثــــــــــم للتطور واإلبداع، هــــــــــــاف الفرص املتاحة أمامهــالوقت من استكشس فيف ن
وب العصف الذهين، حلقات اجلودة، القبعات الست، التفكري اجلماعي، احملاكاة وتداعي املعاين ــــــــأسل: جمملها

.271-270ص، - سامح عبد املطلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص)  1(
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وغري ذلك ) يف العنوان املوايلسيتم شرحها (وأسلوب تكوين األسئلة علوماتوالتصور الذهين واسرتجاع األفكار وامل
.من الوسائل اليت حتقق نتائج سريعة وملموسة فيما يتعلق حبل املشكالت واختاذ القرارات

مدخل الوحدات المستقلة: ثالثا

أن تقوم حيث ميكنعلى اإلبداع، سةاملورد البشري باملؤسيركز على املكان الذي ينبغي أن يتم فيه تنمية مهارات 
ذا الدور من خالل إجياد وحدات خاصة مستقلة تنظيميا ومكانيا عن املؤسسة األصل، حبيث متثل  ا  املؤسسة ذا

لية التفكري وحل املشكالت، كما ــــــهذه الوحدات أماكن مالئمة ميارس فيها األفراد املبدعون أساليبهم اخلاصة يف عم
يف املؤسسة ككل، يف هذه الوحدات يتم املوظفونمتثل هذه الوحدات يف الوقت نفسه منوذجا ميكن أن حيتذي به 

تقدير الفروق الفردية بني األفراد وذلك فيما يتعلق باألسلوب املتبع يف التفكري يف حل املشكالت اليت تواجههم ونوع 
.مة للمؤسسةوحجم األفكار املقد

المدخل الشامل في حل المشكالت: رابعا

يركز على إجياد املناخ أو الثقافة التنظيمية املالئمة لإلبداع على مستوى املؤسسة ككل، حبيث متثل املؤسسة يف 
ا، هذا املدخل يرتجم األساس النظري الذي تقوم عليه نظرية الثقافة التنظيم اليت ترى و ية جمملها بيئة تنموية للعاملني 

ا مديرو اإلدارة العليا فيما يتعلق بتقديرهم ألمهية التفكري اإلبداعي، هذه القيم تنعكس بدورها  أمهية القيم اليت يؤمن 
ا وأساليب التعامل معهم وإزالة العوائق اليت قد حتول  على األسلوب الذي تتبعه املؤسسة يف اختبارها لألفراد العاملني 

وهذا املدخل يف تنمية القدرة على اإلبداع وحل املشكالت يركز بالدرجة األوىل على . بداعي لديهمدون التفكري اإل
ؤسسات، باعتبارها املكان املالئم ملساعدة األفراد على تقدمي ما امليئة املناخ أو الثقافة التنظيمية لإلبداع داخل 

.وتقدير من أصحاب اإلدارة العليا يف املؤسسةلديهم من أفكار ومقرتحات ينبغي أن تكون دائما حمل اهتمام 
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أساليب تعزيز ودعم اإلبداع وتنميته لدى الموارد البشرية: المطلب الرابع

تسعى املؤسسات إىل خلق اإلبداع لدى مواردها البشرية معتمدة يف ذلك على جمموعة من الوسائل املعززة 
الذهين، حلقات اجلودة، التفكري اجلماعي، القبعات الست، احملاكاة تمثل يف أسلوب العصف تواملدعمة  لذلك 

لوب تكوين األسئلة الذكية وغري ذلك من ـــوتداعي املعاين والتصور الذهين واسرتجاع األفكار واملعلومات وأس
:سيتم الرتكيز على أهم أربعة منها على النحوحيث الوسائل، 

أسلوب العصف الذهني : أوال

من أهم األساليب الداعمة واملعززة لإلبداع يف املؤسسات والدافعة (Brain storming)صف الذهين يعد الع
:حيث يعرف العصف الذهين على أنه. للموارد البشرية حنو تبين التفكري والسلوك اإلبداعيني

من جمموعة من أحد األساليب املساعدة على التفكري اخلالق، يهدف إىل إجياد أكرب عدد ممكن من األفكار"-
)1(".أشخاص يف فرتة زمنية حمددة

:يتضح من التعريف أن ألسلوب العصف الذهين جمموعة من اخلصائص تتمثل يف كونه يعد

أسلوب لتوليد األفكار وتنمية التفكري لدى املوارد البشرية؛-
يعد من أفضل الطرق اليت تساعد املؤسسة على حل املشكالت سيما املعقدة منها؛-
يستخدم بشكل مجاعي من أجل توليد األفكار اخلالقة؛-
أسلوب للتحفيز على اإلبداع؛-
.مصدر لتوليد جمموعة من األفكار اإلبداعية يف فرتة زمنية حمدودة-

وعلي ميكن القول أن العصف الذهين عبارة عن أسلوب للتفكري اجلماعي يهدف إىل بناء عالقات تكاملية بني  
ى حلول ابتكارية غري اعتيادية ملشاكل العمل داخل ــــــــول إلـــــــ، بغية الوصوارد البشريةاملفاهيم املوجودة لدى امل

موضوع العصف (روحة ــــــــــاقشة املشكلة املطــــــــــــحتديد ومن:(املؤسسة، من خالل عدة خطوات متسلسلة وهي
يئة جو اإلبداع والعصف الذهين، البدء بعملية العصف الذهين، إثارة )الذهين ، إعادة صياغة املشكلة حمل النقاش، 

).كحل للمشكلة حمل النقاشاملشاركني ومن مث توليد األفكار االبتكارية لديهم وأخريا تقييم األفكار واختيار أفضلها

.149سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص)   1(
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(Quality Circles)الجودة) دوائر(أسلوب حلقات : ثانيا

أستاذ اهلندسة جبامعة طوكيو، حيث )Ishikawa(" كارو ايشكاوا"تعد حلقات اجلودة تقنية يابانية املنشأ، قادها 
بدعم من اجلمعية اليابانية للعلماء واملهندسني وإجياد ما 1961سنة )Juran & Deming(طور أفكار كل من 

، إذ تقدم باقرتاح مضمونه تشكيل جمموعات صغرية من العاملني للتعرف على مشاكل "حلقات اجلودة"اصطلح عليه 
ا  1978اليابان سنة ، حيث بلغ عددها يف )1(العمل اليت تعرتضهم وتقدمي املقرتحات املناسبة الختاذ القرارات بشأ

.1992حوايل مليون حلقة تضم حوايل عشر ماليني عامل، لتتضاعف إىل ضعفني سنة 

ا) دوائر(تعرف حلقات و  :اجلودة على أ

املباشرولـــــــــــاملسئا ـــــقودهيالنشاط،قطاعأوالوحدةنفسمنأعضاءعشرةإىلثالثةمنتتكونعملجمموعة" -
موعة .عملالملشاكلاحللولوإجيادحتليل، حتديدأجلمندوريةبصفةجتتمعحيث للوحدة، يتلقى قائد ا

تدريبا يف مهارات دعم جهود األعضاء ومشاركتهم، يف حني يتلقى األعضاء تدريبا يف مهارات االتصال وحل 
)2(".املشكالت

موعات وفرق العمل يف املؤسسة، اليت تدار  وعليه ميكن القول أن حلقات اجلودة آلية تقوم أساسا على بناء ا
الت ـــــــاجلة املشكــــــاالت معـــــذاتيا بأسلوب حتفيزي، حيث تتمتع باالستقاللية يف صنع القرار اخلاص بالعمل أو يف جم

.جلماعة الذي ال يكون إال بتكاتف اجلهود والتعاون بني أعضائهاسيما املعقدة، اليت حتتاج إلبداع ا

)3(:وتتمثل مبادئ حلقات اجلودة يف

يف نفس العمل وميلكون نفس املستوى التعليمي، كما املوظفنيتشكيل حلقات اجلودة من جمموعة صغرية من -
موعة بالتجانس والتماسك للتمكن من التحقيق األسرع واألمثل لإلجنازات؛ جيب أن تتصف ا

على وظفنيتنظيم االجتماع والذي يكون ملدة ساعة يف األسبوع وتكون مدفوعة األجر وبالتايل حتفيز امل-
احلضور؛

تصال بينهم حبيث عملية االتسهيل كوسيط بني أفرادها وبني اإلدارة العليا، بالتايل ضرورة وجود قائد للحلقة  -
موعات هو أسلوب دميقراطي؛علم جبميع املشاكلتكون اإلدارة على وأسلوب العمل داخل هذه ا

م على علم مبشاكلهم ويقدرون على حلها- موعة بأعماهلم اليومية، ذلك أل .ضرورة تركيز واهتمام ا

.173، ص2009، ، عماندار اليازوري للنشر والتوزيع: ،نظام إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي وآخرون،)1(
)2( Jean Ronée Simon, Le management d'une équipe edition d'organisation, paris, 1987, p 120.

.163، ص2008، )06(، جامعة ورقلة، جملة الباحث، العدد دور مداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغيير في المؤسسةدبون عبد القادر،)  3(
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واجلدير بالذكر إضافة إىل املبادئ السابقة أن النمط الذي يدار به العمل يف حلقات اجلودة هو النمط 
)1(:الدميقراطي، هذا النمط يتميز جبملة اخلصائص التالية

موعة؛- إعطاء الفرص لكل فرد بأن يبدي رأيه أمام ا
إعطاء كل اآلراء نفس درجة األمهية؛-
تشجيع األفراد على تقدمي املزيد من األفكار؛االستماع لوجهات النظر و -
موعة بالتناوب؛- يعطي القائد الرمسي الفرصة لآلخرين يف قيادة ا
ال يعترب رأي القائد الرمسي أمرا وإمنا هو رأي قابل للنقاش؛-
يتم اختاذ القرار بأغلبية األصوات وبعد مناقشة مجيع األفراد؛-
اقد يتغيب القائد الرمسي عن بعض - موعة على إدارة ذا دف معرفة مدى قدرة ا .االجتماعات 

م على ،نالحظ من جمموع املبادئ واخلصائص أعاله أن حلقات اجلودة تساعد على تنمية قدرات األفراد ومهارا
حل املشكالت واختاذ القرارات وتربية اجلانب النفسي فيهم على تقبل آراء اآلخرين وخلق احتكاك إجيايب بينهم 

.كذلك حتويل تفكري األفراد إىل اجتاهات أكثر إجيابيةالتصال بني الرؤساء واملرؤوسني،  وتطوير ا

العوامل اليت حتول ان يف األخري حتديد العوامل اليت تشجع املؤسسة على تطبيق أسلوب حلقات اجلودة وكذوميك
:)02- 09(دون إمكانية تطبيقه، من خالل اجلدول

.164، ص2006، 1، عمان، ط، دار صفاء للنشر والتوزيعجودة الشاملة وخدمة العمالءإدارة المأمون سليمان الدرادكة، )  1(
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العوامل المشجعة وغير المشجعة تجاه حلقات الجودة): 02-09(جدول رقم 

العوامل غير المشجعة على إقامة حلقات الجودةالعوامل المشجعة على إقامة حلقات الجودة
.بنجاح املؤسسةوظفنياهتمام اإلدارة وامل-
.اهتمام اإلدارة باحلد من املقاومة للتغيري-
.من بيئة العمل احلاليةوظفنياستياء امل-
موظفنيحتسني مؤهالت امل- .ومهارا
.ازدياد احلاجة إىل ضبط العمليات بشكل أفضل-
.وضع حلول دائمة للمشاكلاحلاجة إىل-
.وظفنياقتناع اإلدارة بأمهية مشاركة امل-
.الرغبة يف إجناز األعمال بشكل تعاوين وفعال-

.ملوظفنياالختالف يف األهداف بني اإلدارة وا-
.التكاليف املرافقة لربامج حلقات اجلودة-
.وظفنيعدم وجود ثقة متبادلة بني اإلدارة وامل-
.والنتائجعدم وضوح األهداف -
.أسلوب إدارة استبدادي-
.عدم االستعداد لتكريس الوقت-
.على مفهوم حلقات اجلودةوظفنيعدم اطالع اإلدارة وامل-
قناعة وإميان اإلدارة باستحالة تطبيق حلقات اجلودة يف -

.املؤسسة

.187، صمرجع سبق ذكره،نظام إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي وآخرون، : المصدر

أسلوب التفكير الجماعي: ثالثا

يعد أسلوب التفكري اجلماعي من أهم األساليب اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا التصدي ملوجة التطورات 
ا ورمبا التحكم فيها وتوجيهها حيث يعرف التفكري . والتغريات احلاصلة؛ إذ ميكنها من التكيف معها وحماولة مساير

:اجلماعي على أنه

دف إثارة ف،قيامهم بعرض املشكالت وحلهادمج األفراد يف جمموعة واحدة لغرض " - هي طريقة منظمة 
مصطلح يطلق على جانب املعرفة وجمموعة من املهارات السلوكية وعدد من أساليب بالتايل هوالتفكري اخلالق، 

)1(".حل املشكالت بواسطة جمموعة العمل داخل املؤسسة

ب حلل املشكالت مؤلفا من جمموعة من الوسائل واملهارات وعلي ميكن القول أن التفكري اجلماعي عبارة عن أسلو 
وهي تؤدي جمموعة من اخلطوات اإلبداعية حلل مشكلة معقدة .واالسرتاتيجيات اليت تركز على دور اجلماعة الصغرية

. يعجز الفرد وحده أن حيلها؛ أين يتم توجيه األفراد حنو التعاون واملشاركة الذهنية لبلوغ أنسب احللول

:ميكن حتديد جمموعة من األهداف تسعى املؤسسة إىل حتقيقها باعتماد هذا األسلوب منهاو 

.272سامح عبد املطلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
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موعة بقانون اجلماعة؛- التزام كل فرد يف ا
الوصول إىل أفضل احللول باتباع خطوات إبداعية غري اعتيادية؛-
موعة وكذ- كل أفراد املؤسسة؛اخلق املعىن احلقيقي للتعاون بني عناصر ا
؛)حل إبداعي أمثل(عن أساليب وآليات تسرع يف بلوغ أفض احللول وبأقل التكاليف البحث -
حتقيق أعلى درجات الرضا ومن مث تقوية االنتماء الذي خيلق بدوره أعلى درجات الوالء؛-

وحىت تتحقق هذه األهداف وغريها ال بد على املؤسسة أن تعمل على توفري كل ما من شأنه جعل األفراد يطورون
م منها م وقدرا املهارات اإلبداعية الشخصية، تفعيل االتصال وتنمية املهارات االتصالية بني األفراد مبا يضمن : مهارا

ظيمي الذي يساعد على ذلك والعمل على امتصاص نتوفري املناخ الت، كذااستيعاب املشكلة املطروحة واحتواءها
.موعة أو مع جمموعات أخرىيف نفس االنزاعات قبل وقوعها بني األفراد

القبعات الست أسلوب: رابعا

خيلعها حسب طريقة تفكريه وأاإلنسانمن التفكري واعتبار كل منط كقبعة يلبسها أمناطست إىلتقسيم التفكري 
ايف تلك اللحظة،  باحلل اإلبداعإىلاملختلفة بكل مشولية للوصول واألفكارطريقة تعلمنا كيف ننسق العوامل إ

يتم الرتكيز على لون واحد من التفكري فقط يف الوقت الواحد حيث ، عليهااإلجابةوكيفية األخرىاآلراءوملعرفة 
يف الشكل الست التفكريأمناطعلى املعربةالقبعاتميكن متثيل و .االنتباه الكايف لكل األمورإعطاءوالتأكد من 

)07 -02(:

طريقة القبعات الست لتنمية اإلبداع):02-07(شكل رقم 

دور التنمية البشرية يف تفعيل الطاقات اجلامعية، : الوطين األول حولامللتقىاإلبداع كضرورة لتنمية رأس المال الفكري وصناعة المستقبل،عثماين حسني، سعاد شعابنية، : رالمصد
.  9ص.14/05/2012- 13، -خنشلة–جامعة 
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)1(:حيث أن

 ترمز إىل التفكري احليادي الذي يتميز باملوضوعية ويقوم على أساس التساؤل من أجل احلصول : البيضاءالقبعة
.على احلقائق

الشخص من مشاعر وعواطف فضال أعماقالقائم على ما يكمن يف ترمز للتفكري العاطفي: القبعة الحمراء
.عن احلدس، لذلك مسيت بقبعة املشاعر والعواطف

 القائم على أساس املنطق والنقد والتشاؤم، حيث يطلق عليها قبعة البحث ترمز للتفكري السليب:السوداءالقبعة
:عن العيوب والسلبيات، حيث منط التفكري لدى الفرد هنا يركز على

تبيان العيوب واألخطاء؛-
طار أو النتائج غري املرغوب فيها؛خالتحذير من العواقب واأل-
.حلكمتوجيه النقد وإصدار ا-

اإلجيايب الذي يقوم على التقييم اإلجيايب والتفاؤل والرغبة يف احلصول على املنافع، ترمز للتفكري :القبعة الصفراء
:لذلك يطلق عليها قبعة البحث عن اإلجيابيات، حيث منط التفكري لدى الفرد هنا يركز على

إظهار التفاؤل واألمل؛-
إظهار اإلجيابيات واملنافع؛-
. التفكري البناء الداعم-

ألن اللون األخضر رمز للتجدد واحليوية والنمو، حيث منط التفكري اإلبداعيترمز للتفكري :القبعة الخضراء
:لدى الفرد هنا يركز على

تقدمي مقرتحات وأفكار مبتكرة؛-
.تقدمي بدائل متنوعة-

طة والقوة اليت يعرب عنها بالتحكم واإلدارة والتنفيذ، والشمويل وترمز إىل اإلحاترمز للتفكري املوجه:القبعة الزرقاء
:حيث منط التفكري لدى الفرد هنا يركز على

وضع اخلطط التنفيذية؛-
مراعاة األفكار املطروحة يف أمناط التفكري اليت مت ذكرها؛-

.194- 193ص، -، ص1،2009، عمان، ط، دار صفاء للنشر والتوزيعالجودة الشاملة والجديد في التدريسحمسن علي عطية، )1(
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.اختاذ القرارات-

وعليه فاستخدام أسلوب القبعات الست يف التفكري يستلزم من الفرد أال يبقي على طريقة تفكري واحدة، عندما 
ال بد أن يتميز باملرونة يف التفكري؛ إذ متثل هذه الطريقة تعلم مهارات ايليواجه موقف أو مشكلة ما يف عمله، بالت

.بداع يف حل مشاكل العمل وقضاياه الشائكةالتفكري اليت تندرج من احلقائق حىت تصل مستوى اإل

لتوليد األفكار) 6- 3-5(طريقة : خامسا

من خالل توجيه أسئلة لستة مشاركني وأن يكتبوا يف ) 6-3-5(تعد طريقة لتوليد وتطوير األفكار وفق نظام 
نقيح وتقدمي أفكارا إضافية كني من أجل التار مخس دقائق ثالثة أفكار على بطاقات منفصلة، مث يتم متريرها إىل املش

.عنها

)1(:ومتر هذه الطريقة يف تنفيذها على اخلطوات التالية

حتديد وصياغة املشكلة، مث تقاسم املشكلة مع فريق من ستة مشاركني؛-
وحبدود مخس ) على كل بطاقة لكل مشارك(ع بطاقات على كل مشارك مع توجيهه بتقدمي ثالثة أفكار ـتوزي-

دقائق؛
مشارك بكتابة ثالثة أفكار ذات العالقة باملشكلة املصاغة؛قيام كل -
بعد مخس دقائق يقوم كل مشارك بتمرير األفكار الثالثة اليت كتبها إىل زميله الذي سيسارع إىل تطويرها أو -

إضافة أفكار أخرى إىل جانب األفكار السابقة؛
ار اليت طوروها أو أضافوها؛يقوم املشاركون بقراءة كل األفكار اليت مت متريرها هلم واألفك-
بعد مخس دقائق تبدأ الدورة الثانية، حيث يتم تلخيص اخلطوتني الرابعة واخلامسة؛-
تستمر العملية إىل أن يسرتجع كل مشارك بطاقته اليت دون أفكاره الثالث األوىل عليها؛-
لطريقة لالستفادة منها يف يتم جتميع وعنقدة األفكار، مث يتم تدوين التاريخ واحلفظ على ملفات ممارسة ا-

.دورات أخرى لتوليد األفكار

ويف األخري ميكن القول أن جناح املؤسسة يف تنمية املهارات اإلبداعية لدى مواردها البشرية وتفعيل أساليبها يف 
ذلك، يتوقف على ضرورة خلق مناخ صحي سليم يشجع على اإلبداع وحيث على التحديث يف كامل جوانب 

من أمثلة ذلك سعيها الدائم للتخلص من ضغوط العمل لدى موظفيها، حتسني أنظمة املكافآت، تشجيع املؤسسة،

.218- 217ص،-، ص2010، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طإدارة الجودة الشاملة في عصر اإلنترنيتجنم عبود جنم، )  1(
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م سيما الفكرية منها، تنمية ثقة املوارد البشرية  املوارد البشرية على ركوب املخاطر يف سبيل النهوض بإمكانيا
حنو ورد البشريتنمية الفكر اإلبداعي وتوجيه املبأنفسهم ويف بعضهم البعض وتغيري املناخ العام داخل املؤسسة لصاحل

ي السلوك اإلبداعي يف ممارساته اليومية، هنا يقع على عاتق اإلدارة العليا توفري الوقت واجلهد الالزمني خللق ـــــتبن
.هما معااجتاهات إجيابية بني مجيع املوظفني حنو اإلبداع والتحديث مبا حيقق للمؤسسة واملورد البشري فيها أهداف
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:الفصلخالصة 

وآليات املؤسسة اجلامعيةمن خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل حول اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف 
ا يف كل من اسرتاتيجية التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار (التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير : تصميمها وحمور

:وأخريا اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي، ميكن استخالص النتائج التالية) الوظيفي

وارد البشرية وخصائص أعماهلا احلالية دف اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية إىل إحداث املواءمة بني خصائص امل-
واملستقبلية، هذا ما يعكس ضرورة التوجه االسرتاتيجي والرتكيز على الكيفية اليت جيب أن تكون عليها وظيفة 
ا  تنمية املوارد البشرية، بالتايل الرتكيز يف املستقبل وتوضيح الرؤية اليت تؤثر على القدرات والتصرفات اليت من شأ

؛املؤسسة اجلامعيةهامات تنمية املوارد البشرية يف حتقيق أهداف تعظيم إس
يف إطار تصميمها السرتاتيجية تنمية مواردها البشرية على تبين جمموعة من النماذج املؤسسة اجلامعيةتعمل -

املستحدثة والقائمة أساسا على فكرة ومنطلق التعلم املستمر، الذي يشكل مسة املؤسسات املعاصرة املساعدة 
حيث تج البيئة الداخلية، على مواكبة التغري احلاصل يف البيئة اخلارجية واملؤثر وبصفة مباشرة على معطيات ونوا

؛النموذج التشخيصيو تتمثل أمهها يف منوذج احللقة املستمرة
ة تنمية مواردها البشرية ال بد هلا من الرتكيز على العوامل ييف بناء وتصميم اسرتاتيجاملؤسسة اجلامعيةحىت تنجح -

يف االسرتاتيجية نمية واملتمثلة هذه التأن حتدد وبدقة مصادر احتياجات الداعمة هلا يف ذلك، حيث ال بد من 
ارف وسلوكيات ـــــــابية يف مهارات معـــــاليت تؤثر حسب أهدافها يف ضرورة إحداث تغيريات إجيالعامة للجامعة، 

د وبدقة ــــري لتحديــــــــــاملوارد البشرية، أيضا التحليل النظمي الذي يتم فيه حتليل األعمال وتقييم األداء البش
؛استقصاء رأي املوارد البشريةو سجالت حوادث وإصابات العمل ، ة للموارد البشريةــــــــات التنمويـــــــاالحتياج

ا البشرية املؤسسة اجلامعيةيتوقف جناح - بناء علىيف ظل تطبيقها لالسرتاتيجية التدريبية للنهوض مبواردها وكفاءا
يف و األفضل، ـــــــوب األداء والسلوك والتفكري حنـــــــــتغيري أسلومن منطلق .براجمها من واقع االحتياجات التدريبية

من تطبيق ما تعلموه من التدريب وحتفيزهم هممادته وأسلوبه، مع وجوب توافر ظروف مناسبة متكنحدود تطوير
؛على ذلك

زة يف بناء املؤسسة ــــاس والركيـــــألسا؛ إذ يشكلثل التعلم التنظيمي مسة املؤسسة املعاصرة على رأسها اجلامعةمي-
ة التغريات ــاملتعلمة، إذ يكسبها ثقافة جديدة مبنية على الرغبة الدائمة يف التعلم والقدرة الفائقة يف مواكب

والتكيف مع املستجدات، فقيم هذه املؤسسة وهيكلها ونظمها اإلدارية وثقافتها التنظيمية تشجع التعلم لدى 
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م،  م وخربا ا وأهدافها يف إطار املؤسسة اجلامعيةبالتايل تبليغ مواردها البشرية مما يرفع من معارفهم، مهارا لغايا
ا يف ظل هذه االسرتاتيجية .تفعيل ممارسا

م املؤسسة اجلامعيةيهدف التطوير التنظيمي كاسرتاتيجية يف - إىل النهوض مبهارات املوارد البشرية وكفاءا
يئتهم ألي جديد قد يطرأ على املؤسسة سواء مببادرة منها أو مفروضا عليها، هذا يؤدي بالرفع من كفاءة و

، يستلزم هذا تعبئة املوارد الفنية واملادية لتخدم هذا النمو البشري، الذي من خالله أدائهااملؤسسة ومن مث حتسني 
ا، أنشطتها  . وأهدافهاميكن للمؤسسة أن حتقق منوا يف مجيع جماال

موظفيها من أساتذة هلم إكسابإىليف إطار تبنيها السرتاتيجية التطوير اإلداري املؤسسة اجلامعيةتعمد -
ي جمملها ــــــــة فــــــم األساسية واملتضمنــــــــيف أعماهلمناصب إدارية وموظفني إداريني املعارف اليت يستفيدون منها 

ا مدعمة للتفكري العقالين الذي يسمح هلم بفهم وتفسري املعارف اذ ــة اختــــــــــعملي ا وفعاليا القرارات، فنشاطا
احملصلة وكيفية استخدامها، فيهيئ هلم الفرص الكتساب مهارات التعامل العادل مع اآلخرين واكتساب مهارات 

وجهات النظر بينهما جيعلهم ومهارات التفاعل واالتصال وتقريبوارد البشريةالتحليل وتصنيف سلوكيات امل
؛املؤسسة اجلامعيةيشرتكون يف حتقيق أهداف 

ميتلكون قاعدة امعيةـــــــؤسسة اجلــــــاملتعمل اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي على جعل املوارد البشرية يف -
ضمن من مث تمناصب أعلى،متكنهم من مواجهة التغري الوظيفي وبالتايل االرتقاء إىل مهارات، معارف وخربات 

اهزة ملواجهة أي ـــــــــــوادر جـــــــــل كــــــــــامتالك املوارد البشرية املؤهلة وذات املهارات واخلربات اليت تشكجامعةلل
؛البشريةمواردهاا واحتياجاتتغيري، بالتايل خلق املواءمة بني احتياجا

املؤسسة تبعث على حتريك املكنونات املعرفية لدى املورد البشري يفيشكل اإلبداع الوظيفي اسرتاتيجية هامة-
تزويده مبهارات كذا وتفجري طاقاته اإلبداعية ومواهبه الوظيفية والعمل على تنميتها باستمرار،  وتنميتهااجلامعية

.التفكري اإلبداعي يف حل املشكالت واختاذ القرارات السليمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



البشرية على أداء األفراد في الجامعةتأثير االستراتيجيات والتوجهات الحديثة لتنمية الموارد :الفصل الثالث

207

:تمهيد
اوشريكخللق القيمةاحقيقيالألداء ومصدر ارئيسياموجهاعلى أايشري إليهةرد البشرياإن املنظور املعاصر للمو 

وض ـــــــــلنهلاتنميتهرورة ـــــــــــباجتاه ض، بالتايل أصبح األمر يف املؤسسات ينحى من أصول املؤسسةااسرتاتيجيوأصال
ا وتوجيه جهودها وتوحيد العمل املستمر على صقلها وتثمينها و الوظيفية اوخرباا، مهاراامبعارفه بغية تفعيل ممارسا

اواستمرارها يف إطار ضمان حتقيقها ألهدافهالبقائهاكمطلبا أساسيا أهدافها، .وبلوغها لغايا
وسائلها و يعكس أهدافها ،على وجه اخلصوصيةاجلامعاملؤسسات ات عموما و ؤسسملامسعى وملا كان األداء اجليد

، فتوافر من معارف، مهارات وخرباترمجة ملا ميلكه املورد البشري تثلميأصبح، ارجاودة خمجبعنهيرتبط ويعربو 
.ققاملعرب عنها بالفرق بني األداء املقدر واحملالبشريءاألداص فجوة يتقلإمكانية متطلبات الوظيفة يف شاغلها يعكس 

.ورمبا حتويلها إىل فجوة إجيابية تعكس التميز يف األداء واالرتقاء يف مستوياته
تمعية ،البشري يف اجلامعةلألداء أما اتساع الفجوة السلبية ا ومكانتها ا فهو يلزمها ويف إطار احملافظة على كيا

تمعات النهوض بيف حدود خصوصية وحساسية الدور الذي تلعبه من خلق املعارف، نقلها واستثمارها يف و  ا
ا تقليل بل وإلغاء و ، أن تعمل جاهدة يف البحث عن أهم األساليب واالسرتاتيجيات التنموتطويرها ية اليت من شأ

ويفعل مأدائهمبا يعزز من،وخربات ومعارف موظفيهاارات د يف مهويمن خالل العمل على الرفع والتج،هذه الفجوة
م يف حدود مهامهم ممن ممارسا .ومسؤوليا

دف إىل الرفع من ةتنمية مواردها البشرييفوعليه فإن اجلامعة ويف ظل ما تبذله من جهود وما تتبناه من سبل   ،
م م والرقي مبوجودا م وكذا مهارا م املعرفية وخربا م سواء ،الفكريةمستويا من مث تعظيم االستفادة من استخداما

.أداء اجلامعة ككلو هم مبا يضمن الرفع من أداءكانوا أساتذة أو موظفني إداريني، 
أداء علىتأثري االسرتاتيجيات والتوجهات احلديثة لتنمية املوارد البشرية :ن بـو واملعنسيتم يف هذا الفصلوعليه

أثر كل وإشكالية الرفع من مستوياته من خالل حتديدحيثيات موضوع األداء البشري البحث يف ،ةاألفراد يف اجلامع
ذا البحث يف أهم التوجهات احلديثة يف تنمية كواإلبداع،  التنظيمي من اسرتاتيجية التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير 

:داء املوارد البشرية يف اجلامعة من خالل املباحث التاليةاملوارد البشرية وكيفية تأثريها على أ
)مفهوم وإدارة(أداء املوارد البشرية: املبحث األول
تقييم أداء املوارد البشرية: املبحث الثاين

واألساليب احلديثة يف تقييمهاملؤسسة اجلامعيةمرتكزات األداء يف : ثالثاملبحث ال
وتأثري االسرتاتيجيات التنموية عليهاملؤسسة اجلامعيةاملوارد البشرية يف أداء : رابعاملبحث ال

املؤسسة اجلامعيةيف األفراداالجتاهات احلديثة يف تنمية املوارد البشرية ودورها يف تطوير أداء : املبحث اخلامس
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)مفهوم وإدارة(أداء الموارد البشرية: المبحث األول
املؤسسات، ذلك ملا له من دور باحثني سيما يف جمال إدارةنال مفهوم األداء وال يزال اهتمام أغلب الكتاب وال

ا يف النمو والبقاء، حيث فاعل يف تبليغ املؤس يعترب من أكثر املفاهيم اتساعا وتطورا مما زاد يف صعوبة سات لغايا
ذا ا ال، نظرا الختالف املعايري املعتمدة من طرف كل باحث يف دراسة حتديد مفهوم موحد له من طرف املهتمني 

.األداء وأهم اجلوانب املرتبطة به
الموارد البشريةمفهوم أداء : المطلب األول

، العتبـاره أسـاس بنـاء أي غـريهلـدى العديـد مـن البـاحثني بـاملورد البشـري دون (Performance)ارتبط مفهـوم األداء
.والعضو الفاعل يف حتريك باقي املوارد فيهامؤسسة

الـــيت، )To Perform(وجتـــدر اإلشـــارة بدايـــة أن االشـــتقاق اللغـــوي ملصـــطلح األداء مســـتمد مـــن الكلمـــة اإلجنليزيـــة 
حنــاول تقــدمي أهــم وفيمــا يلــي.)1(يعــين تنفيــذ مهمــة أو تأديــة عمــلو )Performer(اشــتقت بــدورها مــن اللغــة الالتينيــة 

:على النحواملوارد البشريةأداء صطلح مبرتبطتالتعاريف اليت ا
:على أنهاملوارد البشريةأداء يعرف 

ـــا الفــرد متطلبـــات " - درجــة حتقيـــق وإمتــام املهـــام املكونــة لوظيفـــــة الفــرد وهـــو يعكــس الكيفيـــة الــيت حيقـــق أو يشــبع 
)2(."الوظيفة

ــا املوظــف أو املــدير لتحقيــق "- هــو حمصــلة سلســلة مــن النشــاطات املرتبطــة بوظيفــة أو قســم أو دائــرة، الــيت يقــوم 
)3(."هدف معني 

)4(."كمية وجودة العمل املقدمة من طرفهمن حيث  املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله، "-

)5(".النتيجة احملصلة من جراء إمتام عمل ما"-

، تعكـس هـذه القـدرة يف إجنـاز املهـام )6("القـدرة علـى إجنـاز املهـام"يعـىن بـه املـوارد البشـريةوعليه ميكن القـول أن أداء 
مــا مت حتقيقــه مــن طــرف املــوارد البشــرية يف املؤسســة ومســتويات ودرجــات اإلجنــاز لــديهم، الناجتــة أساســا عــن االنضــباط 

مواجلدية يف القيام باملهام واملسؤوليات  .املنوطة 
نتناولــه وفــق ،)Efficiency and Effectiveness(كمــا مت حتديــد مفهــوم األداء وفقــا ملصــطلحي الكفــاءة والفعاليــة

:مداخل ثالث

.217، ص2010-2009، )07(، العددجامعة قاصدي مرباح  ورقلة، ، جملة الباحثتحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالشيخ، الداوي)  1(
.209ص،2004الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، -مستقبليةرؤية-إدارة المــوارد البشريةراوية حسن حممـد، )   2(
.29، ص2009، 1الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط، إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن، إبراهيم اخللوف امللكاوي)3(
.123، ص2004، اجلزائر، ، مديرية النشر جبامعة قاملةإدارة المـوارد البشريةوسيلة محداوي، )  4(

)5( Yvon Mougin , processus, Les outils d’optimisation de la performance, Edition d’organisation,
paris :1996, p17 .

, Edition Dunod, Paris , p78., Le Management dans les organisations publiquesAnnie Bartoli)6 (
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:كفاءةمدخــل ال-أ
ا  ـا تشـري )1("القدرة على استغالل املوارد أفضل استغالل لتحقيق أهداف املنفعـة"تعرف الكفاءة على أ إىل؛ أي أ

القــدرة علــى تدنيــة مســتويات اســتخدام املــوارد دون املســاس باألهــداف املســطرة الــيت تقــاس بالعالقــة بــني النتــائج واملــوارد 
ــا ، فهــيد املخصصــة والنتائــــج احملققــةالعالقــة بــني املــوار معــربة بــذلك عــناملســتخدمة؛  املؤسســةالكيفيــة الــيت تســتخدم 

. مواردها املالية والبشرية يف سبيل حتقيق األهداف احملددة
:مدخــل الفعالية-ب

ـ أداة مـن أدوات مراقبـة التسـيري يف املؤسسـة، هـذا مـن اينظر البـاحثون يف علـم التسـيري إىل مصـطلح الفعاليـة علـى أ
القة بـني النتـائج احملققـة ـــــالعكســـــيعبالتـايل ،)2("رةـــــهي معيار يعكس درجـة حتقيـق األهـداف املسط"منطلق أن الفعالية 

.حتقيقها أو النتائج احملصل عليهاراد، فاألداء يعرب عن األهداف أو املخرجات املخططةواألهداف امل
:)03-01(وميكن التفريق بني مصطلحي الكفاءة والفعالية يف اجلدول 

الفعاليةو مقارنة بين الكفاءة): 03-01(جدول رقم 
معايير القياستحــــــللتعالــــــــجتهتــــــــم

:املدخالت مثلكيفية الوصولاملــــواردبالوسيـــــلةالكفـــــــاءة
.العمل، املعومات، املواد، املعدات

: املخرجات مثلنقطة الوصول النتائجباهلدفالفعالــــــية
.األرباح، العائد، رقم األعمال

،2005-2004، جامعـــة اجلزائـــر، يف العلـــوم االقتصـــاديةدكتـــوراهأطروحـــة،تفعيـــل نظـــام تقيـــيم أداء العامـــل فـــي المؤسســـة العموميـــة االقتصـــادية، الـــدين شـــنويفنـــور:المصـــدر
. 27ص

جمـــــاالت يتبـــــني أن الفروقــــات األساســــية بـــــني مصــــطلحي الكفــــاءة والفعاليـــــة واملتمثلــــة يف )03-01(مــــن اجلــــدول 
يف سـبيل )املصـطلحني(ا واملعاجلة والتحليـل وكـذا معـايري القيـاس، إمنـا تعـرب يف ذات الوقـت عـن التكامـل بينهمـاالهتمام 

وتغييــب فجــوة طرةســالوصــول إىل املعــىن احلقيقــي لــألداء واملــرتجم يف االســتغالل األمثــل للمــوارد بغيــة حتصــيل النتــائج امل
.األداء السلبية

:)Efficiency and Effectiveness(مدخــل الكفاءة والفعالية -ج
انعكاس لكيفية اسـتخدام املؤسسـة للمـوارد املاليـة والبشـرية " يعرف األداء وفقا ملصطلحي الكفاءة والفعالية على أنه

)3(".واستغالهلا بكفاءة وفعالية، بصورة جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها

:)03-01(الشكلوميكن التعبري عن األداء من خالل اقرتانه مبصطلحي الكفاءة والفعالية من خالل 

.136، صمرجع سبق ذكرهأمحد يوسف دودين، )   1(
.219، صمرجع سبق ذكره، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء، الشيخالداوي)   2(
.231، ص2000، 1، عمان، طدار وائل للنشراإلدارة االستراتيجية،،عداي احلسني فالح حسن)3(
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األداء وفقا لمصطلحي الكفاءة والفعاليـــة): 03-01(شكــل

.إعــداد الباحثة: المصدر

التوجه الذي يعرف إذ يعكسانمصطلحني يعربان عن املعىن احلقيقي لألداء؛يعترب كل من الكفاءة والفعالية وعليه 
فال ميكن حتقيق األداء املرغوب دون وجود كفاءة تامة العالقة بني النتيجة واجلهد املبذول،انطالقا من األداء 

وعليه فإن األداء .وغ األهدافــــــالية متكن من بلـــــوفع) كنةــــى تكلفة ممــــــاستخدام رشيد للموارد دون تبذير وبأدن(
من إجنازات املوارد البشريةه ت؛ فاألداء البشري حيوي يف مضامينه ما حققل مفهومني مها الكفاءة والفعاليةــــيشم

اوأهداف .على الوجه املطلوببكفاءة وفعالية كنتيجة اللتزامها اإلجيايب بالقيام مبهامها ومسؤوليا
ليت تشكل اكما أن هناك من الباحثني من يربط األداء ويعرفه من خالل التكامل بني جمموعة من املصطلحات، 

:يعرف األداء وفق هذه املصطلحات بالعالقة التاليةيف تفاعلها حمددات هذا األداء، حيث
)1(Perf h =MCC

-Perf h :األداء البشري.
-M)للرفع من رضاهم وشعورهم باالنتماءمواردها البشريةيعين جهود املؤسسة يف حتفيز : )التحفيز.
-C)من مهارات تعكس قدرته على بلوغ أهداف وظيفتهورد البشري يف املؤسسةتعين ما ميلكه امل:)املهارات.
-C)اليت تساعد على توحيد االجتاهات ،بالثقافة التنظيميةاملورد البشريتعين ضرورة ارتباط ثقافة :)الثقافة

.واألهداف وتفعل من العمل اجلماعي الذي يساعد بدوره على خلق الشعور باالنتماء
مستوى ألداء البشري حمدد املؤهالت؛ أين يرتفع اميكن إضافة إىل النقاط الثالث السابقة واليت متثل حمددات كما 

.األداء البشري بارتفاع مؤهالته

éditions d’organisation, paris, 2000, p251.,lesles ressources humainesDimitri Weiss,)1 (

الفعاليـــــةالكفـــــاءة

عوامل اإلنتاجترتبط ب

 --

األهدافترتبط ب

القيمة الداخلية والخارجيةخلق 

األمثلية في استخدام الموارد
تدنية تكلفة استخدام املوارد(

)املادية، املالية والبشريـة
(

األمثلية في تحصيل النتائج
من أرباح، تعظيم النواتج احملققة(

)إنتاجية، منافسة، حصة سوقية، أخرى

األداء
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ورد البشري يف يف كون األداء ال ميكن حتقيقه إال إذا كان امل،التعبري عن فلسفة التكامل بني حمددات األداءوميكن 
املهارات املؤهالت و املهارات اليت تعكس متطلبات وظيفته وللحفاظ على هذه املؤهالت و ميلك جمموعة من املؤسسة

كرتقيتهم ملناصب أعلى أو مواردها البشرية  ال بد أن تعمل املؤسسة على حتفيز منها، ديد اجلتنميتها واكتساب اوكذ
م كحافز معنوي، هذا يؤدي إىل خلق ثقافة ،الزيادة يف مردودية األداء لديهم باإلضافة إىل االعرتاف جبهودهم وإجنازا

.ية لديهار لبشلموارد اقوية ومشرتكة تفعل االنتماء وتزيد الوالء وترفع من املستوى املعريف ل
:)03-02(وميكن التعبري عن حمددات األداء وفق هذه الفلسفة بالشكل

محددات األداء البشري وتسيير الموارد البشرية): 03-02(شكل رقم 

Source : Ibid , p251

يتوقـف علـى مـدى تركيـزه علـى الرفـع أن فعاليـة نظـام تسـيري املـوارد البشـرية يف املؤسسـة)03-02(يتنب مـن الشـكل 
م، مهــارات مواردهــا البشــريةو مــن مــؤهالت  بصــفة دائمــة ويف إطــار ضــرورة تطبيــق فكــرة التحســني املســتمر يف مســتويا

إىل ضرورة العمل على حتفيزهم ماديا ومعنويا والعمل على غرس ثقافة مشرتكة بينهم تأخذ من ثقافـة املؤسسـة باإلضافة 
.وتصب فيها

األداء البشري

الثقـــــــافة التحفيــــزالمهاراتالمؤهالت

الموارد البشريةنظام تسيير 
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الموارد البشريةألداءالنظريةالخلفيــة: المطلب الثاني
العنصـــر البشـــري إال بوجـــود لـــن يكـــونهـــذا تســعى املؤسســـات علـــى اختالفهـــا إىل حتقيـــق أفضـــل مســـتويات األداء، 

ونظــرا ألمهيــة موضــوع األداء جنــد أن عــددا كبــريا مــن املفكــرين .الــذي يعــد اللبنــة األساســية والعضــو احملــرك لكــل مواردهــا
: له، نعرضها فيما يليفكرية التارخيية والباحثني قد تناولوه بالدراسة وفق تسلسل يعكس اخللفية ال

(A . SMITH)آدم سميــث: أوال

لكنــه كــان أكثــر مــن ارتباطــه بعـــلم اإلدارة، بعلــم االقتصــاد باعتبــاره أبــو املــذهب الرأمســايل "آدم مسيــث"ارتــبط اســم 
أول مــن أوجــد مبــدأ تقســيم يعتــرب .ســباقا يف حتديــد آليــات زيــادة اإلنتــاج وهــو يبحــث عــن أســباب ثــروة األمــم وتقــدمها

أن كل فرد يف اجلماعة مييل إىل أداء العمـل الـذي يكـون لـه ، حيث يرى)1776(" ثروة األمم"العمل من خالل كتابه 
فيه أعظم املزايا النسبية وبأكثر فعالية عن غـريه مـن أعضـاء اجلماعـة، بالتـايل فتحقيـق الفعاليـة يف األداء تكـون عنـد هـذا 

ــــاص اآلخـــرين ومنـــه فـــإن احلصـــول علـــى مســـتوى عـــال مـــن اإلنتاجيـــة مـــرتبط مبـــدى تقســـ يم الشـــخص أكثـــر مـــن األشخـ
وقــد مت ختصــيص كــل عامــل بـــأداء عمــل معــني داخــل الوحــدات اإلنتاجيــة، لكــن اإلفـــراط يف .(1)الوظــائف أو األعمــال

.ل إىل آلة وجرده من حريته يف األداء مما انعكس سلبا على أدائهـــــــول العامـــــــــم العمل حــــــتقسي
(F.TAYLOR)فريدريك تايلــور:ثانيا

قــام بأحبــاث ودراســات يهــدف مــن خالهلــا إىل تنظــيم العمــل رائــد مدرســة اإلدارة العلميــة، "فريــدريك تــايلور"يعتــرب 
بطريقـــة علميـــة، هـــدفها رفـــع مســـتوى األداء مـــن خـــالل حتليـــل العمـــل وجتزئتـــه إىل مهـــام بســـيطة ودراســـة احلركـــة والـــزمن 

أطلـق علـى هـذه الدراسـة الـيت تعـىن حيـث لفعاليـة، ا من أجل الوصول إىل مسـتوى مـن امالالزمني إلجنازه واالقتصاد فيه
". احلركة والزمن"باألسلوب الذي يتبعه العامل يف أداء العمل املكلف به بدراسة 

حيـث كلمـا كـان هنـاك جمـال لتطبيقهـا، "احلركـة والـزمن"وأتباعه بتصميم املصنع أين طبقـوا دراسـة " تايلور" وقد قام
األجر حسـب القطعة، حيث حياسـب العامـل علـى و ألجر حسب اإلنتاجا: لألجور أمههاتوصل إىل تقدمي طرق خمتلفة 

.عدد القطع اليت ينتجها ويزيد مكسبه بزيادة هذا العدد
ـا  حيـث ، "تـايلور"إن دراسة أسلوب العامل يف األداء قصد تبسيطه ظهرت للوجود عن طريـق الدراسـات الـيت قـام 

يـرى أن ختصـيص وتقسـيم العمـل وحـده حيـث بعه العامل يف أداء عمله املكلف به، دف إىل معرفة األسلوب الذي يت
أي اســتخدام املالحظــة والتجربــة ؛بــل ال بــد مــن مراقبــة أداء العامــل أثنــاء قيامــه بعملــه؛غــري كــاف لرفــع مســتوى األداء

. العلمية داخل املؤسسة الصناعية وتسجيل النتائج مث حتليلها
)2(:العلمي يف اإلدارة يف املبادئ األربعة التالية"ورتايل"وميكن تلخيص مدخل 

مــن خــالل القيــام باملالحظــة العلميــة ومجــع املعلومــات بشــكل علمــي ومــدروس عــن كــل : الوصــول للســبل المثلــى
.األفكار واخلربات املوجودة لدى العاملني، لتصل يف النهاية إىل أفضل السبل إلجناز األعمال

.499، ص1998، اإلسكندرية،منشأة املعارف،علم االجتماع اإلداري ومشكالت التنظيم في المؤسسة البيروقراطيةقباري حممد إمساعيل، )   1(
الطبعة األجنليزية ، الرياض،حممد عبد القادر، ، دار املريج للنشر، ترمجة عبد القادر-المبادئ والتطبيقات الحديثة–أساسيات اإلدارة جاري ديسلر، )   2(

.40- 39،ص- ، ص2002، 1985
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ـــانب االختيـــــــــإن هــذا املبــدأ يتطلــب إىل ج:االختيــار العلمــي لألفــراد م تــدريبهم وتنميــة ـار العلمــي لألفــراد أن يتــــــ
م، هذا يشمل التعرف على إمكانيات كل فرد وحدوده ومن مث إعطاءه التدريب املطلوب .مهارا

افيــا يف حــد ذاتــه يــدرك أن وضــع الشــخص املناســب يف الوظيفــة املناســبة لــيس ك"تــايلور"كــان : الحــوافز الماليــــة
لتحقيـــق إنتاجيـــة مرتفعـــة، مـــن مث كـــان يـــرى أنـــه مـــن الضـــروري أن تكـــون هنـــاك خطـــة إلثـــارة دافعيـــة العـــاملني حـــىت 
يقدموا أقصى جهـدهم إنتاجيـا، هلـذا كـان يـرى أنـه جيـب أن يكـون هنـاك نظـم للحـوافز املاليـة حبيـث يعطـى العامـل 

.وتبعا ألجر أساسي لكل ساعة عملنسبة مباشرة من الزيادة يف حجم إنتاجه بشكل واضح
بتقســيم العمــل بــني املــدير والعامــل علــى أســاس أن يســتقل املــديرون بإجنــاز "تــايلور"نــادى : التخصــص الــوظيفي

أعمــال التخطــيط، اإلعــداد، التفتــيش والرقابــة بينمــا يتــوىل العمــال أداء العمــل الفعلــي، مــن مث فــإن العمــال يتلقــون 
سـرعة خـط التعليمات من هؤالء املشـرفني املتخصصـني اعتمـادا علـى طبيعـة العمـل ومـا هـو خـاص بـالتخطيط، أو 

.                                                                                                                            على سبيل املثالاإلنتاج أو الفحص واملعاينة
ـــايلور"لكـــن دراســـة  ـــد مـــن رغـــم ســـعيها إىل حتقيـــق أعلـــى مســـتوى "ت ـــا واجهـــت العدي مـــن الفعاليـــة يف األداء، إال أ
:االنتقادات أمهها

أمهلهـا عنـد تركيـزه "تـايلور"نهناك فروق فردية بني العاملني تتمثل يف الفـروق الفسـيولوجية والذهنيـة والنفسـية، لكـ-
؛على الطريقة املثلى للعمل، كما جتاهل أيضا نوع العمل وظروفه

؛كبريا على أداء الفرد ورغبته ودوافعه ومن مث إنتاجيتهإن جلماعات العمل تأثريا  -
ركز على اجلانب املـادي للـدوافع وأغفـل جوانـب أخـرى نفسـية، اجتماعيـة وروحيـة ميكـن أن يكـون هلـا أثـرا مسـاويا -

هـــود املطلـــوب يف العمـــل وبلـــوغ املســـتويات املقـــررة  للجانـــب املـــادي أو يفوقـــه يف حتفيـــز العـــاملني ودفعهـــم لبـــذل ا
؛دائهأل

ــم - عــن تنفيــذه، حيــث نظــرت لــه مســئولنيالزمــت اإلدارة العلميــة العــاملني بتأديــة العمــل مهمــا كــان قاســيا طاملــا أ
.نظرة ميكانيكية متجاهلة العامل اإلنساين فيه

(E . MAYO)إلتون مايــو: ثالثا

) 1927(رائــد مدرســة العالقــات اإلنســانية الــيت وجهــت عنايتهــا للعنصـــر البشــري، بــدأت عــام " إلتــون مــايو"يعتــرب 
وطلبـت منـه دراسـة ظـاهرة " بـإلتون مـايو"األمريكية " ويسرتن إليكرتيك"بسلسلة من التجارب، حينما استنجدت شركة 

إىل مشـكالت أخـرى مثـل التنـازع والتنـافر وسـوء العالقـات اخنفاض اإلنتاجية اليت كانـت تنتشـر بـني عامليهـا، باإلضـافة
) 1(.بني اإلدارة والعمال

ـــوبنــاء علــى افت ـــراض اإلدارة التقــــ ـــليدية الكــ ـــالــذي مفــاده أن الظــروف املاديــة احملي،السيكيةـــــ ـــطة بالعمــل تؤثـــــ علــى رــ
وفريقــــه مــــن " إلتــــون مــــايو"أداء العــــاملني وافرتضــــوا أن األداء يتحســــن بزيــــادة مســــتوى اإلضــــاءة يف مكــــان العمــــل، قــــام 

، القاهرة، ، مركز وايد سريفيس لالستشارات والتطوير، دار املعرفة اجلامعيةالفكر المعاصر في التنظيم  واإلدارةحممد عبد الوهاب، ي سعيد يس عامر، عل) 1(
.17، ص2000، 3ط
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البـــاحثني باختبـــار هـــذا االفـــرتاض؛ أيـــن قـــاموا بعـــزل عـــدد حمـــدود مـــن العـــاملني يف إحـــدى غـــرف املصـــنع، حيـــث ميكـــن  
ـــأن أداء العـــاملني مل يـــنخفض مـــع مالحظـــة ردود أفعـــاهلم إزاء التغـــريات يف مســـتوى اإلضـــاءة،  ـــاحثون ب لكـــن فـــوجئ الب

.ختفيض مستوى اإلضاءة
كما أجريت جتارب أخرى كتغيري وقت العمل اليومي، تغيري طول وقت الراحة الصـباحية واملسـائية ومـرة أخـرى تبـني 

.أن أداء العاملني يعتمد على عوامل أخرى غري الظروف املادية
روف االجتماعيـة احمليطـة بالعـاملني وبطـرق ـــــــــــوقد شرح الباحثون النتائج غري املتوقعة اليت توصـلوا إليهـا مـن تغيـري الظ

ا يف مناصبهم، مـن أهـم املوارد البشريةعدة، بأن  هـذه النتـائج يف حاجة ماسة إىل إشعارهم باالنتماء واألمهية اليت ميثلو
م وشــعور يعــادل التــأثري الاليهم أن األثــر املــايل علــ م ورغبــا بالضــياع واالحنطــاط الــوظيفي بســبب هم نــاتج عــن حاجــا

ـم،  اتضـح حيـثالنظرة الدونية املبالغ فيها لوظائفهم، لذا فهم يلتمسون الصحبة واألمن يف جمموعات العمـل اخلاصـة 
م  للبـاحثني أن أداء العـاملني ال يتوقـف علـى احلـافز املـايل والظـروف احمليطـة بالعمـل فقـط؛ بـل يتوقـف أيضـا علـى قناعــا

. بأن املؤسسة تتعامل معهم باعتبارهم أشخاصا هلم قيمة ومتيزا وأمهية
عنــد التعـــامل معهــا؛ مبعــىن آخــر يــدركون أن الســلوك اإلنســاين ســلوك معقــد وميثــل طاقــة متحركــة بــاحثونومنــه بــدأ ال

أدركوا أن العمال ليسوا جمرد معطيات يف نظام املؤسسة؛ بل هلم حاجات ورغبات يتعني على املؤسسة والقـائمني عليهـا 
.أن يلبوها

يــة هـم أكثــر أمهيـة بكثــري ممــا تصـورته اإلدارة العلميــة، حيـث يتــأثر مسـتوى اإلنتــاج واإلنتاجاملـوارد البشــريةوعليـه فــإن 
ــم يـأتون ملواقـع العمــل ومعهـم احلاجـات االجتماعيـة الــيت تقـودهم إىل تكـوين اجلماعــات  م الشخصـية، كمـا أ مبشـكال

. الصغرية وصياغة معايريها وأمناط سلوكها املقبول
رميــة وقواعــد، يف حــني ــا منظومــة اجتماعيــة تؤســس رمسيــا  أن هــذا مــا ميكــن ترمجتــه يف النظــر إىل  املؤسســة علــى أ

تــؤثر هــذه التغــريات والعالقــات بينهمــا يف اإلنتــاج حيــث التنظــيم غــري الرمســي يقــوم علــى الفعاليــات واملشــاعر والتفاعــل، 
)1(.واإلنتاجية، إىل جانب اخلصوصيات الفنية األخرى للكفاءة واإلنتاجية

ــذا مت اســتنتاج أن هنــاك عوامــل أخــرى غــري املاديــة ميكنهــا التــأثري علـــ ، ذلــك راجــع الرتباطهــا ورد البشــرياملــى أداء و
أكثر باجلو السائد بني العمال وبني العمال واإلدارة، أيضا مبدى قـدرة املـدير علـى حتفيـز عمالـه خاصـة معنويـا، كمـا أنـه 

اهم ـــــــــى العمــال، حيــث يساعات العمــل ملــا هلــا مــن تــأثري إجيــايب علــــــــــــر رمسيــة بــني مجـــــــمــن الضــروري وجــود تنظيمــات غي
ن األداء، فنتيجة إلدخال تغيري يف طريقة العمـل واملعاملـة املتعلقـة بالعمـال، باإلضـافة إىل األخـذ ــــوحتسيع ــــي رفــــــــذلك ف

باالقرتاحــات املقدمــة فيمــا خيــص املســائل املتعلقــة باإلنتــاج وطــرق دفــع األجــور، فــتح جمــال املنافســة، إبــداء الــرأي وأيضــا 
اك العمال مع بعضهم وجتديد النشاط وخلـق روح التعـاون الـيت مـن ـــــكوسيلة لتغيري جو العمل واحتكالتنقل أثناء العمل

ا زيـادة ال " مـايو"دافعية يف األداء، أيـن انتشـر اجلـو والقيـادة الـدميقراطيني، املشـاركة يف اختــاذ القـرارات، الـيت اعتربهـا ـــــشأ
.أحسن الطرق ألداء األعمال بالشكل املرغوب

-44،ص-، ص2002، 3، عمان، ط، دار املسرية للنشر والتوزيـع والطباعةمبـــادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمالحممد حسن الشماع،خليــل)  1(
45.
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اجلانــب املــادي وركــز فقــط علــى " مــايو"لكــن هــذه الدراســة أيضــا وجهــت هلــا العديــد مــن االنتقــادات، حيــث أمهــل 
.اجلانب املعنوي وهذا كانت له تأثرياته السلبية

:)H . FAYOL(هنري فايــول : رابعا
يــا ومــن خربتــه كمــدير عــام هــو رائــد مدرســة التقســيمات اإلداريــة، كانــت توجهاتــه مســتمدة مــن منظــار اإلدارة العل

حتديـــد وظـــائف املـــدير وأنظمـــة : إلحـــدى كربيـــات شـــركات تعـــدين الفحـــم، قـــام بتطـــوير ثـــالث جمـــاالت يف اإلدارة هـــي
. املؤسسة ووضع جمموعة من القواعد اليت يطبقها املدراء يف أدائهم لتلك الوظائف

ـــق والرقابــة، فــالتخطيط ميكــن مــن فقــد قســم فــايول وظــائف املــدير إىل التخطــيط، التنظــيم، إصــدار األ وامــر، التنسيـــــ
التنبؤ باملستقبل مث االستعداد ملعاجلة حوادثه، أما التنظيم فيسـاعد علـى وضـع اخلطـة العامـة الـيت يعتمـد عليهـا املـدراء يف 

ات ـــــــي تقسيمـــــــفهاـــــتالبشــرية واملاديــة وهيكلعنهــا، مث احلصــول علــى املــوارداملســئولنيات ـــــــوضــع اخلطــط التفصــيلية ملهم
نســجام بــني فعاليــات املؤسســة داف املؤسســة، بعــدها إصــدار األوامــر، أمــا التنســيق فيمثــل حتقيــق التوافــق واالــــــــإلجنــاز أه

.وتوحيد اجلهود وأخريا الرقابة اليت متكن من مقارنة األداء الفعلي باخلطط وتصحيح االحنرافات بينهما
لــن يكــون إال بتــوافر إدارة رشــيدة تقــوم علــى أســس علميــة تســاعدها علــى "  فــايول" عنــد لفعــال وعليــه فــإن األداء ا

.التحكم يف تسيري مواردها خاصة البشرية منها
مـن حتقيـق املؤسسـة وأخريا ميكن القول أن هذه الدراسـات وغريهـا عمـدت إىل إبـراز أهـم وأحسـن الطـرق الـيت متكـن 

وجـــود انتقـــادات لكـــل دراســـة بقبـــول بعـــض أفكارهـــا ورفـــض الـــبعض حيـــث أن هـــدفها املتمثـــل يف رفـــع وحتســـني األداء، 
اآلخــر؛ إمنــا يــدل علــى تراكميــة واســتمرارية املعــارف مــن دراســة إىل أخــرى؛ إذ تــؤدي هــذه الرتاكميــة العلميــة إىل وجــوب 

.أساس لبناء املعارفالتواصل بني املعارف السابقة واملعارف الالحقة ك
الموارد البشريةالمفاهيم األساسية في إدارة أداء : المطلب الثالث

أدى التطور الواضح يف مفاهيم إدارة املوارد البشرية إىل تأكيد عدم كفاية عمليـات االسـتقطاب واالختيـار والتعيـني 
ورد البشـري ــــــاملذي ميارسـه ـــــــطـيط وتوجيـه األداء اللتحقيق بلوغ املؤسسة ألهدافها؛ حيث متتـد مهـام هـذه اإلدارة إىل خت

والتأكــد املســتمر مــن جودتــه ومطابقتــه ملســتويات األداء املخططــة، بالتــايل حتديــد االحنــراف املــرتجم فيمــا يســمى لــديها
السـعي إىل التقلـيص وأخـريا بفجوة األداء، مث العمل يف البحث عن أسباب هذا االحنراف الذي يعد احنرافـا عـن اهلـدف

. منه والقضاء عليه ويكون ذلك يف إطار ما يسمى بإدارة األداء
الموارد البشريةتعريف إدارة أداء : أوال

ـــــم)Performance Management(تعــــد إدارة األداء  ـــــن املفــــاهيم الــــيت ارتبطــــت ارتبـــــ ـــــاطا وثيــــــــ قا بــــإدارة املــــوارد ـــــــ
:، نقدم بعضها فيما يلياملوارد البشريةالتعاريف اليت تناولت إدارة أداء البشرية، حيث تعددت

ااملوارد البشريةتعرف إدارة أداء  :على أ
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ـــــق مـــــع األهـــــداف ا" - ـــــائج أدائهـــــم تتواف ـــــيت مـــــن خالهلـــــا يتأكـــــد املـــــديرون مـــــن أن أنشـــــطة العـــــاملني ونت لوســـــيلة ال
)1(".التنظيمية

ــا لتحقيــق األهــداف وحتفيــز األفــرادعمليــة أو جمموعــة مــن العمليــات الــيت " - يف إطــار زيــادة فــرص ،جيــب القيــام 
)2(".حتقيق هذه األهداف

بطريقـة ميكـن مــن خالهلـا ضـمان أن يــتم ،عمليـة إداريـة مت تصـميمها للــربط بـني أهـداف املؤسسـة وأهــداف الفـرد" -
)3(".توحيد أهداف الفرد وأهداف املؤسسة قدر املستطاع

وســيلة تبنتهــا املؤسســة بغيــة إحــداث توافــق وانســجام بــني أهــدافها املــوارد البشــريةوعليــه ميكــن القــول أن إدارة أداء 
، مــن خــالل توجيــه األداء ومتابعتــه لضـمان عــدم احنرافــه عمــا مت التخطــيط لــه، بالتــايل إمكانيــة مواردهــا البشــريةوأهـداف 

. األداء احملقق واألداء املقدرتغييب فجوة األداء اليت تعرب عن الفرق بني
يةالموارد البشر فلسفة إدارة أداء : ثانيا

باملؤسســة يتطلــب املــورد البشــريعلــى منطــق أن التميــز يف األداء الــذي حيققــه املــوارد البشــريةتقــوم فلســفة إدارة أداء 
)4(:عناصر التاليةمنها جتنيد خمتلف مواردها وتعبئتها لبلوغ هذا اهلدف، بالتايل ضرورة توفري ال

تصميم العمل بطريقة علمية سليمة حيدد األداء املطلوب وطريقته والنتائج املتوقعة حني يتم التنفيذ؛-
م وغـري ذلـك مـن مـوارد يتطلبهـا التنفيـذ السـليالتقنية مـن مـواد، معـدات، معلومـاتتوفري مستلزمات األداء املادية و -

للعمل حسب التصميم املوضوع؛
احمليطة مبكان تنفيذ العمل مبا يتوافق ومتطلبات التنفيذ السليم؛يئة الظروف -
تـوفري املعلومـات كـذا للقيـام بالعمـل وإعـدادهم وتـدريبهم علـى طـرق األداء الصـحيحة،  املوارد البشرية املؤهلـةتوفري -

الكاملة عن خطة األداء وأهدافه واملعدالت احملددة ومستويات اجلودة ومعايري تقييم النتائج؛
مبا يسـاعده علـى تصـحيح مسـار ،باملعلومات املتجددةورد البشري يف املؤسسةتابعة األداء أثناء العمل وتزويد املم-

التنفيذ وختطي ما قد يصادفه من عقبات؛
عـن أدائـه وفـق نتـائج املورد البشريرصد نتائج التنفيذ وتقييمها بالقياس إىل األهداف واملعدالت احملددة وتعويض -

.التقييم
يبـدأ بتحديـد مسـتوى األداء املطلـوب مث قيـاس ،وعموما ميكن القول أن هـذا املنطـق يتبلـور يف شـكل نظـام متكامـل

حتديـد الفجـوة الـيت قـد تفصـل بـني املسـتويني واالنطـالق إىل تصـميم آليـات سـد الفجـوة بعـدها املستوى الفعلي لـألداء، 
ا والقضاء عليها .من خالل الفصل يف أسبا

، الدار اجلامعية، مصر، -لحادي والعشرينالمدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمة القرن ا-اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةمجال الدين حممد املرسي، )  1(
.403، ص2006

)2( Alain Mitrani, Murray M.Dalziel, Annick Bernard, Des Compétences et des hommes- Le
management des ressources humaines en europe-, Edition d’organisation, Paris ,1992, p90.

.91، ص2006، )بالعربية(1كوجان بيدج، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الناشر األجنيبإدارة الموارد البشرية، باري كشواي، )   3(
.125، صمرجع سبق ذكره، إدارة الموارد لبشرية االستراتيجيةعلي السلمي، )4(
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الموارد البشريةمزايا إدارة أداء : ثالثا
ميكنهـا مـن حتقيــق مجلـة مـن املزايــا، ميكـن ربطهــا علـى اختالفهــا يف املؤسسـات املـوارد البشــريةإن اإلدارة الفعالـة ألداء 

:)03-02(والنظر إليها من زاويتني، نربزمها من خالل اجلدول 
الفعالالمزايا األساسية إلدارة األداء ): 03-02(جدول رقم 

الموارد (مزايا إدارة األداء بالنسبة للعاملينمزايا إدارة األداء بالنسبة للمؤسسة
)البشرية

توضــيح املعــدالت املطلوبــة وشــفافية معــايري التقيــيم  واحملاســبة .تنسيق األهداف وتوجيه األداء يف االجتاه الصحيح
.عن األداء

والكشف عن معوقاتـه آلية مهمة لتخطيط األداء ومتابعته 
.وسلبياته

إتاحــــة الفــــرص للعــــاملني للمشــــاركة يف ختطــــيط األداء وإبــــداء 
.الرأي يف اجتاهات التطوير

آلية مهمة لتوفري معلومات لتحسني األداء وتطويره وجتنب 
.تكرار عيوب األداء

تنمية التعاون بني العاملني وتوثيق روح الفريـق لضـمان حتقيـق 
. األهداف املشرتكة

أساس موضوعي الختاذ قـرارات االسـتثمار يف التقنيـات أو 
.تعديل أوضاع العاملني

تــــوفري معلومــــات متجــــددة وصــــحيحة عــــن مســــتويات األداء 
إتاحة الفرصة ملناقشة مشكالت العمل مث وتقدير اإلدارة هلا، 

.املسئولنيمع 
.توزيع احلوافز واملكافآت على أساس نتائج األداءالعدالة يف.توفري النفقات مبنع اإلسراف والفاقد يف اخلامات والوقت

.130، ص2001، القاهرة،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،إدارة الموارد لبشرية االستراتيجيةعلي السلمي، :المصدر

ال بــد مــن ، )03-02(يف اجلـدول وحتقيـق املزايــا املــذكورة املــوارد البشــريةوحـىت تــنجح املؤسســة يف تطبيـق إدارة أداء 
مبتطلبات التطبيق الفعـال هلـذه اإلدارة، نظـرا للصـعوبات الـيت يبـديها الطـرفني يف تقبـل واملرؤوسنيحماولة تكييف الرؤساء 

.هذه األخرية
ويتوقف جناح تطبيق إدارة األداء على جناح اإلدارة املتفهمة ملزايـا إدارة األداء يف توضـيح أبعادهـا وأهـدافها لكـل مـن 

ـــا أداة لتحقيـــق أهـــدافهم ورف ــــالرؤســـاء واملرؤوســـني، مـــن خـــالل ترســـيخ فكـــرة أ ــــــ م ومكافـع مستوي ــــا م عـ ــــأ لى األداء ـــــ
.املتميز وليست فقط أسلوب للمحاسبة واملساءلة والعقاب حول خمالفة األداء للمواصفات املطلوبة

األداءإلدارةتنظيميالالنموذج:ارابع
التنظيميالصناعي والسلوكالنفسوعلمالبشريةاملواردإدارةجماالتيفواملمارسنيالباحثنياهتماماتتركزت

يفيكمناألنظمةاستخدام هذهمنالغرضانحيث كء،األدالقياسأسلوبأوأداةباعتبارهاألداءتقييمعلى
إدارةعمليةعلىاملؤثراتالعديد منيتجاهلذلكرغماملنظورهذاأنإالي،منهجبشكلالفردياألداءقياس
منبدالالتنظيميةالنظروجهةمنإدارة األداءأغراضعلىالتعرفيفتتمثلالصحيحةالبدايةفإنمثمن، األداء
اوحمدداألداءعمليةفهمذلكيستلزمحيث ذاته،األداءمنظور :)03- 03(الشكليعكسهماوهوالرئيسيةا
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النموذج التنظيمي إلدارة األداء ):03-03(شكل رقم 

، ، مصرالدار اجلامعية،- المدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين- اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةمجال الدين حممد املرسي، : المصدر
.405، ص2006

على فكرة مفادها أن ضمان إظهار )03- 03(حسب ما يبينه الشكليقوم النموذج التنظيمي إلدارة األداء 
ا تفعيل سبل احلصول على النتائج املرجوة، مرهون بامتالك  يف املؤسسة املوارد البشريةسلوكيات إجيابية من شأ

م لسمات معينة تشكل يف مضامينها مجلة املهارات والقدرات واخلربات الفردية أين تعمل اسرتاتيجية ؛واكتسا
املؤسسة كوعاء يضمن توجيه السمات والسلوكيات والنتائج يف إطارها وضمن قيود موقفية معرب عنها بالثقافة 

.الظروف االقتصاديةاالتنظيمية وكذ
عملية إدارة األداء الناجحةسمات : خامسا

قبل احلديث عن مسات عملية إدارة األداء الناجحة، ال بد من اإلشارة إىل بعض مظاهر الصعوبة يف تطبيقها، اليت 
ا أن حتول دون حتقيق األهداف املرجوة منها،  تعود أساسا إىل طبيعة النظام يف تعامله مع الذات حيث من شأ

:اليت تفرض النظر إليها من زوايا عديدة ومن هذه الصعوبات نذكر،دةالبشرية برتكيبتها املعق
التعامل مع الذات البشرية واليت ختتلف يف تركيبتها وبالتايل احتماالت االختالف يف االجتاهات، الرغبات، -

الطموحات ودرجة اإلدراك بني الرؤساء واملرؤوسني، هذا يلزم املؤسسة السعي إىل استخدام أساليب واضحة يف 
جهات وتنسق بني أهدافهم وأهداف املؤسسة؛تسهل الفهم على اجلميع وتوحد التو مواردها البشرية إدارة أداء 

ي ـاســــراءات النظام وتنــــــــر واملفرط على إجـــــــأيت من الرتكيز الكبيـــــــق الصحيح إلدارة األداء اليت ال تـــــــالتطبي-
أهداف تطبيقه، بالتايل ضرورة التنسيق بني األهداف ومعايري التقييم لنتائج األداء؛

االستراتيجية التنظيمية
الغايات طويلة وقصرية األجل

السلوك الفردي
أمكانية استخدام املهارات 

والقدرات واخلربات

النتائج الموضوعية
نتائج ملموسة-
قابلية للقياسال-

السمات الفردية
املهارات-
القدرات-

القيود الموقفية
الثقافة التنظيمية-
الظروف االقتصادية-
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عنه امعرب ،من أداء مريحنيائمة بني متطلبات العمل من سرعة وجودة يف األداء ومتطلبات العاملالفجوة الق-
يف بعض ممن طرف املشرف واالستخدام املفرط لقوانني الردع وضرورة التجاوز عنهمبعدم التضييق عليه

.األخطاء
خلق كذا ،  املوارد البشريةوعليه فالفهم الصحيح من طرف الرؤساء واملرؤوسني ملفاهيم وأهداف نظام إدارة أداء 

من التحديد الصحيح ألجره ومكافأته والرفع من مهاراته، اليت تأيت من وظفوعي مشرتك ألمهيته يف حفظ حقوق امل
لمساءلة والردع والرقابة املستمرة عليه، يذلل من مظاهر الصعوبة التقييم الصحيح جلهده وأدائه وعدم اعتباره أداة ل

املذكورة أعاله مما يؤدي إىل التطبيق الفعال هلذا النظام مبا يضمن حتقيق مجلة النتائج املرجوة واملعرب عنها بالسمات 
)1(:التالية

هذه األهداف؛وضع أهداف واضحة للمؤسسة وحتديد عملية صحيحة لتعريف وتطوير وقياس ومراجعة -
؛لديهاالعاملنياملوارد البشريةتكامل أهداف املؤسسة اليت يتم وضعها بواسطة اإلدارة العليا مع أهداف -
قدر أكرب من الوضوح بشأن أهداف املؤسسة وما تطمح إىل حتقيقه؛-
شكلية للوظائف تطوير ما يطلق عليه ثقافة األداء، اليت متنح النتائج من خالهلا أولوية أكرب من اجلوانب ال-

املؤسسية مثل التوافق مع اإلجراءات القياسية؛
إنشاء نوع من احلوار املستمر بني اإلدارة واملوظفني وما ينتج عن ذلك من تأكيد أكرب على احتياجات تطوير -

األداء؛
ادية وما ينتج يتم من خالهلا تقدمي احللول واألفكار ومناقشتها بطريقة ع،تطوير بيئة عمل تعليمية أكثر انفتاحا-

عن ذلك من تطوير للثقافة التعليمية؛
.  التشجيع على التطوير الذايت-

خبلق رؤية واضحة حول ما  وعليه فإدارة األداء البشري يف املؤسسات عموما واجلامعات على وجه أخص تسمح
كان وما جيب أن يكون عليه التسيري الفعال للمورد البشري باعتباره موجها لألداء، ذلك من خالل خلق جمال 

، جناح هذا مرهون مبدى التوجهات، الثقافة والتطلعاتمشرتك بني املؤسسة ومواردها البشرية فيما خيص األهداف،
وتطوير بيئة قائمة ومشجعة على بني الرؤساء واملرؤوسني تسمح بتفعيل احلوار تبنيها لسياسة الباب املفتوح اليت

.التعلم

.92، صمرجع سبق ذكرهباري كشواي، )  1(
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الموارد البشريةعناصر إدارة أداء : المطلب الرابع
لف ــــــــام بني خمتــــــــــاسق واالنسجــــــل والتنـــــوقف على مدى التكامــــــاحها يتــــعملية جنوارد البشريةـــــاملر إدارة أداء ـــــتعتب

عناصرها، يرتجم هذا النجاح يف تبليغ الفرد أفضل مستويات األداء مقارنة باملستهدف منها، وصوال إىل حتقيق 
:أهداف املؤسسة، تتمثل هذه العناصر يف يلي

الموارد البشريةتخطيط أداء : أوال
ل ــال ألي عمــــها األداء الفعـــــوم عليـــــي يقــــــــالت،إىل إرساء البنية األساسيةدف ـــــعملية املوارد البشريةطيط أداء ـــــخت

أو مهمة وهي حتديد هذا العمل وتوصيفه وفقا للتصميم التقين املناسب، أخذا يف االعتبار قدرات وطاقات املوارد 
ا و ؤسسةكذلك ظروف املتوفريها للعمل،  بشرية اليت ميكن ال اوإمكانيا تتضمن مهام ختطيط حيث ،املناخ احمليط 

)1(: األداء ما يلي

ا خالل فرتة زمنية حمددة؛املوارد البشريةحتديد املهام والواجبات واملسؤوليات اليت ينبغي على - القيام 
أو من أطراف أخرى يف املؤسسة؛ؤسائهمحتديد املساعدات الالزم توفريها لألفراد سواء من جانب ر -
االت اليت يشملها العمل والعالقات مع أفراد أو جمموعات عمل آخرين؛حتديد - ا
توقع املشكالت واملعوقات اليت ميكن أن تعطل األداء وتقلل من اإلنتاجية والفعالية عن املستويات املستهدفة؛-
حتديد النتائج القابلة للقياس اليت ينبغي الوصول إليها من أداء األعمال احملددة؛-
تنسيق هذه األولويات بني األعمال املتكاملة أو ذات مث لويات املهام وتتابعها أو تزامنها يف كل عمل، حتديد أو -

العالقة حسب تقنيات األداء املستخدمة؛
حتديد مراحل العمل ومستويات التكلفة واجلودة املستهدفة؛-
.حتديد الصالحيات املمنوحة للفرد لتمكينه من األداء على الوجه املطلوب-

أي أن عملية ختطيط األداء مبثابة أرضية تعطي أساسا موضوعيا يهيئ املؤسسة للخوض يف تطبيق فكرة اإلدارة 
رك ــــة عالية من الفهم املشتـــــوخلق جمال خربة مشرتك بني الرئيس ومرؤوسيه يعطي درج.باألهداف تطبيقا فعاال

. إجيابية بني الطرفنيات العمل ومتطلباته، بالتايل خلق سلوكيات ــــــحليثي
الموارد البشريةتوجيه أداء : ثانيا

الظروف املساعدة على تنفيذ ريلضمان توف،ميثل توجيه األداء عملية اتصال مستمرة بني الرئيس والقائمني بالعمل
احمليط مثل مواجهة التغريات يف ظروف األداء سواء بسبب متغريات خارجية تقع يف املناخ أيضا ،األداء حسب اخلطة

ائدة إىل القائمني بالعمل ــــــــذه املتغريات عـــــــانت هــــــالتحوالت السياسية واالقتصادية أو الطفرات التقنية، أو ك
وقد حتدث .أنفسهم، حيث تتغري مستويات املهارة والقدرة ودرجة التحمس للعمل بني العاملني ألسباب خمتلفة

ويف مجيع األحوال تصبح .االختالالت يف مستويات األداء ملا قد يصيب الطاقات اإلنتاجية من أعطال أو تقادم

.149، صمرجع سبق ذكره، وارد البشرية االستراتيجيةإدارة المعلي السلمي، )  1(
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اإلدارة معنية باالطمئنان إىل استمرار ظروف التنفيذ ومعدالت األداء وفق اخلطط املعتمدة والكشف مبكرا عن 
)1(.اجتاهات اخللل فيها

رد البشريةالمواتشخيص أداء : ثالثا
هي العمل على عالج أسباب القصور ومن مث توفري أسس موضوعية املوارد البشريةإن الغاية من تشخيص أداء 

بالتايل تتضمن عملية تشخيص األداء إجراءات ،)Efficiency(وزيادة الفعالية )Productivity(لتحسني اإلنتاجية 
ا وحتديد  ا، مث البحث عن مصادرها ودراسة أسبا اآلثارالكشف عن فجوة األداء وحتديد طبيعتها ومدى خطور

)2(.الناجتة عنها والسعي إلجياد السبل واآلليات املناسبة للتخلص منها وحتقيق حتسني األداء

البشريةالموارد تقييم أداء : رابعا
، مما يلزمنا إعطاءه مساحة واسعة املوارد البشريةأهم حلقة يف سلسلة نظام إدارة أداء املوارد البشريةميثل تقييم أداء 

. متكننا من الضبط الدقيق ملختلف عناصره وحتديد أهدافه، بالتايل سيتم ختصيص مبحث كامل هلذا العنصر
ريةالموارد البشتحسين وتطوير أداء : خامسا

تناوله النظام، بالتايل سيتميعترب تطوير األداء آخر عناصر إدارة األداء واهلدف األول واألخري من تطبيق هذا 
من خالل حماولة ربطه باالجتاهات احلديثة يف تنمية املوارد البشرية ومداخلها احلديثة يف بالتفصيل يف الفصل الرابع 

.اجلامعةيفاملوارد البشريةتطوير وحتسني أداء 
وبني وظفني، تسعى إىل حتقيق االرتباط بني أنشطة املاملوارد البشريةويف األخري ميكن القول أن اإلدارة الفعالة ألداء 

املوارد البشريةليمة بشأن ـــتوفري معلومات مفيدة يف اختاذ القرارات اإلدارية السأيضا أهدافهم وأهداف املؤسسة، 
ن يف مستواهم ــــــة التحسيــــــوة والضعف يف أدائهم وكيفيـــــــمبعلومات مرتدة حول مواطن القتزودهم كما ،  لديها

.من مث تطوير أدائهم احلايل واملستقبلي،الوظيفي

.157املرجع نفسه، ص)  1(
.165املرجع نفسه، ص)  2(
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الموارد البشريةتقييم أداء : المبحث الثاني
يف املؤسسات على اختالفهـا، العتبـاره املوارد البشريةلقد مت التيقن على نطاق واسع من األمهية البالغة لتقييم أداء

ـــاآلليــة الت ـــي تكــاد أن تكـــــ ـــون الوحيــدة املســ ـــاعدة يف الوصــف املــنظم لنــواحي نقــــــ ـــاط القــوة والضــعف فــــ ي أداء أفرادهــا ــــ
ــــخ مـــن خالهلـــا تطـــوير أداء يتســـىن للمؤسســـةحيـــث علـــى أداء العمـــل ومـــدى التقـــدم فيـــه، و الل فـــرتة معينـــة واحلكـــم ــــــ

موظفيها وتزويد الرؤسـاء باملعلومـات الالزمـة الختـاذ القـرارات السـليمة املرتبطـة بـإدارة املـوارد البشـرية ويف الوقـت املناسـب  
.كقرارات الرتقية، التدريب، األجور وغريها

وآليتهالموارد البشريةمفهوم تقييم أداء : المطلب األول
فقد كان جمال اهتمام ،يف املؤسسةاملوارد البشريةتقييم أداء نظرا للدور البارز واألمهية اليت يكتسيها مصطلح 

العديد من الباحثني؛ إذ تناولوه بالدراسة والتحليل فكان أهم العناصر اليت تضمنها األدب التسيريي، ملا له من دور يف 
.رة املوارد البشريةتوجيه قرارات املؤسسة سيما املرتبطة بإدا

الموارد البشريةمفهوم تقييم أداء : أوال
Performance(تعـــــددت التســـــميات الـــــيت أطلقهـــــا كتـــــاب اإلدارة علـــــى تقيـــــيم األداء، فقـــــد مسيـــــت بتقيـــــيم األداء 

Evaluation( مسيـت بقيـاس الكفـاءةو)Rating(  ، مسيـت أيضـا بتقيـيم الكفـاءةكمـا)Efficiency Evaluation()1(.
.ونظرا لشيوع استخدام مصطلح تقييم األداء سيتم اعتماده يف هذه الدراسة

ااملوارد البشريةعرفت عملية تقييم أداء حيث  : على أ
ـــة تطويرهـــا يف "- ـــة وحبـــث إمكاني ـــيم أداء العـــاملني يف أعمـــاهلم احلالي ـــيت تتضـــمن اإلجـــراءات املنظمـــة لتقي العمليـــة ال

(2)."املستقبل

عبـارة عــن تقريـر دوري يبــني مسـتوى أداء الفــرد ونـوع ســلوكه، مقارنـة مــع مهمـات وواجبــات الوظيفـة املنوطــة بــه، "-
ف معاجلـة الضـعف إن وجـد ـدعلى معرفة جوانـب الضـعف والقـوة يف نشـــاط ذلـك الفـرد، املسئولنيفهو يساعد 

) 3(."وتدعيم جوانب القوة

ا أن تســـاعد علـــى حتلياحلصـــول علـــى حقـــائق أو بيانـــات حمـــددة، "- ــــمـــن شـــأ فهـــم وتقيـــيم أداء العامـــل لعملـــه و لــ
وتقــدير مــدى كفاءتــه الفنيــة والعلميــة للنهــوض بأعبــاء املســؤوليات والواجبــات .يف فــرتة زمنيــة حمــددةومســلكه فيــه

ب املتعلقــــة بعملــــه احلاضــــر ويف املســــتقبل، هــــذا يتطلــــب حتليــــل وفهــــم وتقيــــيم القــــدرات اإلنســــانية يف تقلــــد مناصــــ
مســـتقبلية ذات مســـتوى أعلـــى مـــن املســـؤوليات والواجبـــات، لفـــتح جمـــاالت التقـــدم الـــوظيفي واســـتغالل الطاقـــات 

)  4(."البشرية بالشكل الذي حيقق أهداف املؤسسة من خالل حتقيق أهداف العامل

.153، ص2010، 1دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، طتنمية وبناء نظم الموارد البشرية،هاشم محدي رضا،  )   1(
.167، صمرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، )   2(
.137، ص2004، 1عمان، ط، ، دار احلامد للنشر والتوزيعإدارة المـــوارد البشـريةحممد فاحل صاحل، )   3(
.115، صمرجع سبق ذكرهزاهد حممد ديري، )  4(
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ـــاملــوارد البشميكــن القــول مــن خــالل التعــاريف الســابقة أن عمليــة تقيــيم أداء  ـــتعــد وســيلة لكشــف مريةــــ واطن القــوة ـــــ
ـــــؤسسة مــــن خــــــــ، تعمــــد املوارد البشــــريةـــــــــاملوالضــــعف يف أداء  كانيات الفــــرد ــــــــالهلا إىل الكشــــف عــــن مــــدى توافــــق إمـــ

مــدى اســـتعداده لالرتقــاء إىل مناصـــب أعلــى، ذلــك مـــن خــالل حماولـــة مـــن مث حتديــد ومتطلبــات الوظيفــة الـــيت يعتليهــا، 
.التضييق يف فجوة األداء الناشئة أساسا من وجود احنراف بني األداء الفعلي واألداء املستهدفالبحث عن سبل

ســـعى لتحقيقهـــا، نقـــدمها يف تألهـــداف الـــيت لمـــن خـــالل التطـــرق البشـــري تقيـــيم األداء عمليـــةوميكننـــا إبـــراز أمهيـــة 
)1(:النقاط التالية

؛لتقدير مكافأته ماديا ومعنويا مقابل ما أسهم يف حتقيق أهداف املؤسسةورد البشريأداء املتقييم-
؛مبواقع أدائهم ودفعهم إىل جتاوز نقاط الضعف فيهااملوارد البشريةتعريف -
م إىل العمل جبدية فيعطي الفرصة حيث أ، املوارد البشريةرفع معنويات - ن وجود برنامج لتقييم أدائهم يدفع 

؛على تقدمي أعلى ما يكون له األثر يف رفع املعنوياتلإلبداع واحلصول 
:اختاذ نتائج التقييم أساسا يف-
 لتحســني أدائهــم، عــن طريــق نقلهــم أو تــدريبهم أو إرشــادهم إىل مــا جيــب عملــه يف املــوارد البشــريةإعــادة توزيــع

.املستقبل
 أو تدريبهم أو تطوير أدائهمإذا ثبت عدم جدوى نقلهمقليلة الكفاءةاملوارد البشريةاالستغناء عن.

؛مساعدة اإلدارة يف توجيه كل فرد إىل الوظيفة اليت تتفق ومقدار كفاءته الشخصية وقدراته الذهنية والعضلية-
؛وضع الشخص املناسب وفق رغبته وطموحه وقابليته وإجنازاته، مما حيقق خدمة الفرد واإلدارة معا-
احملافظـة عليهـا مـن خـالل حتسـني وضـعيتها مث استقطاب املهارات والكفاءات الالزمـة واملميـزة مـن املـوارد البشـرية، -

)2(يف العمل؛

يعتــرب مبثابـــة مـــربر للقـــرارات اإلداريـــة الـــيت تتخـــذها إدارة املــوارد البشـــرية، كمـــا يعتـــرب وســـيلة لتطـــوير كفـــاءات العامـــل -
)3(.ومهاراته

أن تقيــيم تصــب يف اعتبــار،البشــري فيهــاوتقيــيم األداءؤسســةإجيــاد العالقــة بــني الوظيفــة الرقابيــة للمحماولــة أن كمــا 
تصـل إىل تقيـيم هـذا موظفيها، حيث أن املؤسسة عندما تقوم برقابة األداء لدى )4(نتيجة للرقابة التسيرييةشكلاألداء ي

.األخري فيما إذا كان باحلجم والكيف املطلوبني أم ال
االســـتخدامات األساســـية لنتـــائج تقيــيم األداء، الـــيت تعـــد نقطـــة االنطـــالق احملـــددة أعــاله،حيــث تعكـــس األهـــداف

االت واملرجع األول للمؤسسة يف اختاذ العديد من القرارات،  : يفحيث ميكن حصر هذه القرارات يف ا

.412ص،2005، 2عمان، ط،، دار وائل للنشرقياس وتقويم أداء العاملين، خالد عبد الرحيم اهلييت)   1(
)2( Christian Batal, La gestion des Ressources Humaines dans le Secteur  public, les éditions
d’organisation, paris, 2éme édition, 2000,  p87.

)3( Sid Ahmed Benraouane, Le Management Des Ressources Humaines – Etude des consepts
approches et outils développés par les entreprises américaines, Office Des Publications
Universitaires, Alger, 2010, p104 .

(4) Mohammed Sadeg ,  management des entreprises publiques, les presses d'Alger , Alger , p105 .
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طط االسـرتاتيجية يف املؤسسـة، تلـك ـــــــر اخلـــــأو تغييرة على حتديد ــــمن أهم املتغريات املؤث:التخطيط االستراتيجي
ـــاملرتبطــة بامل ا، مهـــــ ـــوارد البشــرية فيمــا خيــص قــدرا ــاـــــ ــا وإمكانيا ا، كفاءا ـــباعتب،ارا ـــارها رأمســال بشـــ ـــري ال بــــــــ د ـــــ

فر للمخطـــط مؤشــرات حقيقيــة تــو دائهــم الـــيت تعطــيمــن حتســني إدارتــه، يــتم هــذا فقـــط مــن خــالل نتــائج تقيــيم أ
.املعلومات الالزمة للتخطيط االسرتاتيجي املتوافق مع ما سيتوفر من موارد بشرية

معلومـات عـن مسـتوى لمـوارد البشـريةالناجتـة عـن عمليـة تقيـيم األداء، تـوفر لإن التغذية الراجعة: اإلثراء الوظيفي
اإلدارة عنهم، مما يرفع مـن دافعيـتهم للعمـل علـى التحسـني الـذايت ألدائهـم، ممـا يثـري وظـائفهم رضاأدائهم ومدى 

.مبهارات ومستويات أعلى
للمؤسسة معلومات حـول مـواطن القـوة والضـعف يف املوارد البشريةتوفر نتائج تقييم أداء :الموارد البشريةنميةت

اختيــار األســس الســليمة لتــدعيم نقــاط القــوة وحماولــة حمــو مــواطن الضــعف ، ممــا يســهل عليهــااملــوارد البشــريةاء أد
.تطويريةالتعليمية و التدريبية، المنهافيهم من خالل برامج تنموية

ء  وى أداــــــــات عـن مستــــــــللمؤسسـة معلوماملـوارد البشـريةم أداء ــــــــــــــيـوفر نظـام تقيي:ادلـــــوافز عـــام حـــــتأسيس نظ
دى امتالكــه ملهــارات إبداعيــة أخــريا مــ، مــدى تفانيــه يف إثــراء وظيفتــه وبلــوغ األهــداف املخططــةأيضــا كــل فــرد، 

.عادل للحوافز التشجيعيةؤسسة، مما يسهل عليها بناء نظام تشكل إضافة بالنسبة للم
)بعد استراتيجي( الموارد البشريةآلية تقييم أداء : ثانيا

كــن رســم آليتــه مي،املــوارد البشــريةيف ضــوء التعــاريف الســابقة واألهــداف احملــددة وجمــاالت اســتخدام نتــائج تقيــيم أداء 
):03-04(لمن خالل الشكضمن بعد اسرتاتيجي
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وبعده االستراتيجيالموارد البشريةآلية تقييم أداء ): 03-04(شكل رقم 

.364، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، :المصدر

املبينة يف الشـكل و وفق بعدها االسرتاتيجييف تقييم أداء مواردها البشرية اتباع هذه اآلليةوعليه فنجاح املؤسسة يف 
ميكنهــا مــن احلصــول علــى قاعــدة بيانــات يــتم منهــا اســتقاء معلومــات واضــحة، موضــوعية وصــحيحة عــن ،)04-03(

ومــن مث مواردهــا البشــريةأداء مواردهــا البشــرية، متكنهــا مــن االســتمرار يف حتســني وتطــوير أدائهــا مــن خــالل تطــوير أداء 
.حتقيق الفاعلية التنظيمية

ءالبشرية نظام تقييم األداتضع إدارة املوارد 
.بكامل أبعاده االسرتاتيجية

شرح نظام التقييم لكل من يعمل 
باملؤسسة وتدريب املقيمني على استخدامه 

.الصحيح
متابعة ورقابة مستمرة لألداء من قبل 

.املقيمني ومجع معلومات عنه
حتديد جوانب القوة والضعف يف 

األداء األداء الفعلي مع معايري التقييم مقارنة 
.املوضوعة ملستوى األداء املطلوب

حتديد سبل تطوير األداء الذايت توفري تغذية عكسية متثل نتائج تقييم أداء 
املسؤولني يف املؤسسة وملن قيم أداءهم

برامج التعلم والتدريباقرتاح 
مناقشة نتائج التقييم مع من جرى تقييم أدائه

تنفيذ برامج التعلم والتدريب 
والتطوير الذايت هل حتسن األداء

فصل من العمل من ال فائدة منهنعم
ال

حتقيق أهداف املؤسسة
مناسبة أخرى نقل لوظيفة 

مل يتحسن األداء حتسن األداء

إنتاجية 
اليةـــــــــع

اعلية ــف
تنظيمية

مستقبل وظيفي 
العملفصل منجيد للعاملني
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آلليــة وســيلة فعالــة قــادرة علــى حتقيــق األهــداف احملــددة، ال بــد أن تتضــمن ولكــي يكــون تقيــيم األداء ضــمن هــذه ا
:مجلة اخلصائص التالية

اســــتمرارية عمليــــة التقيــــيم واعتمــــاد سياســـــة البــــاب املفتــــوح والشــــفافية يف رصـــــد نتــــائج التقيــــيم ومناقشــــتها مـــــع -
املرؤوسني؛

ومرؤوسا، عادلة وباعثة للثقة بينهم؛أن تكون عملية التقييم شاملة لكل مورد بشري باملؤسسة رئيسا -
وضــرورة حفظهــا يف .اســتقاء املعلومــات مــن مصــادرها لبنــاء نظــام تقيــيم قــائم علــى صــحة، دقــة وكفايــة املعلومــة-

ملفات قابلة لالسرتداد كلما تطلب األمر ذلك؛
واملصاحل الشخصية؛وجتنب املؤثرات الناجتة عن العالقات غري الرمسية املوضوعية واملصداقية يف التقييم-
ا؛- التوزيع اجليد ملسؤوليات التقييم على األفراد املقيمني وضمان الفهم اجليد ملعايريها، مبادئها وآليا
.أن يتم إصدارها بشكل رمسي يف إطار قانوين وبقرار من السلطة املختصة اليت تفرض على اجلميع احرتامها-

الــذكر، مرهــون كــذلك مبــدى  إضــافة إىل اخلصــائص ســالفةاملــوارد البشــريةكمــا ميكــن القــول أن جنــاح نظــام تقيــيم أداء 
يف املـوارد البشـريةسـؤوليات تقيـيم أداء م) 03-03(اجلـدوليف نـربز على اختالف مصادرهم، ويل التقييمئمسكفاءة 

:املؤسسات
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الموارد البشريةمسؤوليات تقييم أداء ): 03-03(جدول رقم 
الخــصائص والشروطالتقييممسئول 

؛يعرف جيدا حقوق وواجبات مرؤوسيه-الرئيس المباشر
؛يعرف جيدا قدرات، مهارات، سلوكيات وتوجهات مرؤوسيه-
؛يعترب مرجعا ملرؤوسيه فيما خيص احلصول على املعلومات اخلاصة بإجناز مهامهم-
ؤوسيه، نتيجة احتكاكه الدائم ر له القدرة الكافية على حتديد نقاط القوة والضعف لدى م-

م . واملستمر 
؛تواجد الزمالء يف املواقع اليت تؤهلهم للمالحظة املستمرة لسلوك العاملني معهم-الزمــــــــــــــــــــــــالء

؛توافر الثقة الكاملة بني العاملني مع بعضهم البعض-
.ة مع من سيتم تقييمهمأن يكون الزمالء القائمني بالتقييم من نفس الدرجة الوظيفي-

تقييم رؤساء العمل من خالل التعبري عن كفاءة الرئيس يف قيادة وتوجيه املرؤوسني ودوره يف -المــــــــــــرؤوسين
.تنمية روح الفريق وتشجيع التعاون وحل النزاعات

:يعترب مصدرا ضعيفا والسبب يعود لالعتبارين التاليني-التقييم الذاتي
.قيته أو زيادة راتبهر يف التقييم اإلجيايب لنفسه طمعا يف تمبالغة الفرد -
تعاون الزمالء أو سوء التوجيه أو ضغوط مميل املرؤوسني إىل تربير األداء املتدين بعد-

...العمل
يعترب العميل مصدرا هامة لتقييم األداء بالنسبة ملقدم اخلدمة الحتكاكه املباشر به ومالحظة العــــــــــــــــــــمالء

:وأهم املعلومات اليت ميكن حتصيلها من العميل.أداءه للخدمة
؛حسن االستقبالافنية تعامل املوظف مع العميل وكذ-
؛العرض اجليد للخدمة املقدمة من طرف املوظف-
.تفقد املؤسسة والء متعامليهاالسلوكيات اليت قد -

إعداد الباحثة:المصدر

هإمنا تتعدد مصادر ول املباشر؛ ئال يتوقف على املساملوارد البشريةفتقييم أداء )03- 03(من اجلدولوعليه 
ومسعتها يما إذا كانت املؤسسة تقدم خدماتس؛تقييم العمالءالتشمل الزمالء، املرؤوسني، تقييم الشخص لذاته وكذ

؛ إذ أن تعدد مصادر التقييم يعطي نتائج تقييمية تتوقف على جناح العالقة بني مقدم اخلدمة والعميل املستفيد منها
.أدق ويقلل من عوائق التقييم إذا ما احنصر يف مصدر واحد
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لتقييم أداء الموارد البشريةالنظريةالخلفيــة: المطلب الثاني
ا أقـــدم احلضـــارات وتطـــورت مفاهيمهـــا بتطـــور وســـائل القيـــاس املـــوارد البشـــريةداء أتقيـــيميعتـــرب  ممارســـة قدميـــة شـــهد

ــــكر فيمـــا يــــــــــدأ اإلنســـان يفــــــــــإذ يـــرى الـــبعض أن هـــذه العمليـــة ظهـــرت منـــذ ب؛وارتقـــاء الفكـــر اإلداري بشـــكل عـــام دور ـ
مـل، حيـث كـان يقـيس أداء الغـري وفقـا ملقيـاس تصـوراته موقف الرفض أو القبول عندما يراقـب غـريه يعيأين يبد،حوله

.وبتطور احلياة ونشوء وتطور احلضــارات القدمية توسع استخدام هذه العملية.اخلاصة
)1(:وهذا ما سنربزه فيما يلي

األسـس والقواعــد عامـة واسـتخدموا القـدماء السـومرديني فنـون اإلدارة مـارس يف العـراق، "حضـارة وادي الرافـدين"يف 
. بشكل خاصاملوارد البشريةداء أييماليت بنيت عليها العملية اإلدارية وعملية تق

ا كنشــــاط مــــن أنشــــطة الرقابـــــة اإلداريــــة، الــــيت "حضــــارة واد النيــــل"مارســــت  هــــذه العمليــــة بشــــكل واســــع واعتمــــد
خاصــة يف جمــال تنفيــذ التعليمــات الصــادرة مــن اســتهدفت متابعــة أداء إدارات األقــاليم الــيت كانــت تتبــع هــذه احلضــارة، 

.اإلدارة املركزية
أنظمــة شــغل الوظــائف علــى أســاس اختيــارات التســابق، الــيت اعتــربت إحــدى "حضــارة الصــني القدميــة "اســتخدمت 

. مستلزمات إجراء القياس والتوقع ألداء من يشغل الوظيفة
ـــة"متيـــزت  ـــا احلض"احلضـــارة الروماني ــــبكو ـــيت امتلكـــت أضـــخم جهـــاز إداري بريوقراطـــي بــــ ــــارة ال ــــدرجة عـــــ الية مـــن ــــــ

املركزيـــة، الـــذي اســـتلزم ممارســـة دقيقـــة للعمليـــات اإلداريـــة كـــالتخطيط، التنظـــيم، القيــــادة والرقابـــة الـــيت اســـتلزمت بـــدورها 
.عمليات اختيار وتعيني على درجة عالية من الدقة

ى تصـميم ـــــــــي علـــــــــكل أساســــــذي ركـز بشــــــوب العلمـي يف اإلدارة، الـــــــــعلـى األسل"دارة العلميـةة اإلــــــــحرك"زت ـــــرك
أداء العـــاملني كإحـــدى الوســـائل إلعـــادة تصـــميم الوظـــائف ومبـــا يعـــزز اســـتخدام تقيـــيم الوظـــائف، فاســـتخدمت عمليـــة 

.األساليب العلمية يف األداء
ـا باملبـادئ املـوارد البشـريةداءأيـيماهتمامـا خاصـا بعمليـة تق"العالقات اإلنسـانيةمدرسة "عكست  ، مـن خـالل إميا

للنظــر إىل املــورد البشــري فيهــا باعتبــاره إنســانا أوال وفــردا عــامال ثانيــا، حيــث دعــت إىل ضــرورة املــزج املؤسســةالــيت تــدفع 
األداء كأحـــد األنشـــطة الـــيت تقيـــيماســـتخدام عمليـــة مـــا انتشـــرك.األداءيـــيمبـــني املعـــايري املوضـــوعية والســـلوكية عنـــد تق

ا إدارة  .املوارد البشريةتتخصص 

.198-197ص،-ص،مرجع سبق ذكرهخالد عبد الرحيم  اهلييت، )  1(
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الموارد البشريةعناصر تقييم أداء : المطلب الثالث
ب حتديدها حسب طبيعة الوظائف والسلوك الوظيفي املطلوب يف ــــــاألداء على عدة عناصر جيييم يعتمد نظام تق

:هذه العناصر هي،املؤسسة
عوامــل األداء :أوال

ة اإلنتــــاج ـــــــــــــرة مثـل كميــــــر يف أداءه مباشـــــــ، حيث تؤثؤسسةـــــورد البشري يف املـــوامل املعتمدة يف تقييم املـــــي العــــوه
يف ورد البشـريوتعـرب هـذه العوامـل علـى سـلوك املـ.اخلونوعيته، اخلدمة املقدمـة للعمـالء، الكفـاءة، القـدرة علـى التطـوير

حتقيقهـــا يف فـــرتة ورد البشـــريباألهـــداف، ألن األهـــداف توضـــع يف بدايـــة فـــرتة التقيـــيم وعلـــى املـــدارةعملـــه يف إطـــار اإل
)1(.معينة

معـايير تقييم األداء: ثانيا
تستمد اليت ، ورد البشرياملقبـــول ألداء امليف كل عملية من العمليات جيب وضع املعايري الالزمة لتحديد املستوى

إىلاألداءتقييممعايريصنفت حيث أصوهلا من األهداف املوضوعة يف اخلطة وتفيد يف احلكم على كفاءة األداء، 
)2(:يليكماأساسيةمعايريثالث

الشخصيةالخصائصتصفمعايير)Traits(:
ملهامه ضمن حدود هأداءأثناءورد البشرياملاـــــــيتحلىأنجيبيـــــالتاإلجيابيةالشخصيةاملزاياايقصد

ريــــــورد البشــــــاالنتماء، فاملو الوالءاإلخالص،األمانة،على هذاومثالوكفاءةبنجاحئهأدامنكنهمتحيث،وظيفته
.جيدبشكلاألداءم هذا تقيييفاهميسمما،عليهإجيابياستنعكساأداؤهيتحلىالذي
الكشفمنليتمكنباستمراراألداءمتابعةاملقيممنتتطلبحيث،سهلةبالليستمسألةالصفاتتقييمإن

عدممها تقييلذلك يصاحبملموسة،غرياأإىلالصعوبةهذهيفالسببيعودحيث يه،لددهاوجو مدىعن
.للمقيمالشخصياحلكمو الرأيعلىكليبشكليعتمدمهاتقييألنما،بدرجةحتيزوجودواحتماليةالدقة
السلوكتصفمعايير:(Behaviors)

يــــــنواحإىلرـــــــــــفتشيللتقييم،اخلاضعورد البشريــــــاملعنتصدراليتاإلجيابيةلوكياتــــالسبالسلوك،دــــيقص
حسناملشاكل،و الصعابحتدياملبادرة،العمل،علىاملواظبةالتعاون،:مثالالسلوكياتن هذهم،ئهأدايفجيدة

لهقبمنمستمرةةـــــمتابعإىلأيضااجــــــحتتاملقيمقبلمناإلجيابيةالسلوكياتم هذهتقييإن،اخلالزبائنمعالتعامل
.الصفاتتقييممنأقلبدرجةلكنبالصعوبة،أيضايتصفمهاتقييفإنبالتايلأداءه،يقيممنألداء
النتائجتصفمعايير:(Outcomes)

منمهاوتقييسهاقياميكنإجنازاتمنأداؤهيقيمالذيورد البشرياملقبلمنقهحتقييرادماالنتائجمعايريتوضح
.نهماملطلوبةهدافاألاإلجنازاتل هذهمتثحيثوالعائد،الزمنالتكلفة،اجلودة،الكم،حيث

.125، صمرجع سبق ذكرهوسيلة محداوي، )   1(
.410، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، )   2(
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البشريةاملواردتقييميفمهااستخداالصعوبةمننهأإالاجليد،األداءوصفيفدقةأكثراملعايريهذهن أشكال
قبلمناحملققةالنتائجتقييمويتم.املثالسبيلعلىاإلداريةكاألعمالملموسةغريإنتاجيةذاتأعماالتؤدياليت
.اإلجنازى هذامستو فيتحدد،يهافحمددا هومبالفعليإجنازهمقارنةطريقعنورد البشري امل

)1(:تكون هذه املعايري أكثر مصداقية وفاعلية ال بد أن تتوفر على مجلة من الشروط هيوحىت

يقصد بصدق املعايري إمكانيتها يف قياس وحتديد مكونات األداء الوظيفي؛ أي جيب أن ختلو من : الصدق
.القصور والتشويه

ول عليها عند قياس األداء يف أوقات ـــــــبالثبات االستقرار والتوافق يف النتائج اليت يتم احلصيقصد : الـثبات
.آلخر ومن شخص آلخرخمتلفة، أومن قبل أشخاص متباينني؛ أي أن النتائج تكون متقاربة من وقت

فرصة يف إصدار القرارات إمكانية املقياس على متييز اجلهود واألداء بشكل واضح يوفر ملتخذي القرار:التمييز
.اخلاصة بالتحفيز أو التدريب والتطوير

حيـدد إمـا ةرد البشـرياو ـــــلــــي للمـــــكس األداء الفعــــــة ويعـــــــــعدالار املقبول هو املعيار الذي يشري إىل الــــــــاملعي:القبول ،
قــــبلهم، فاملعيــــار الــــذي يوضــــع علــــى أســــاس علــــى أســــاس النتــــائج املنجــــزة مــــن وفــــق الســــلوكيات الــــيت ميارســــها أو

الســلوكيات حيــدد املمارســات الســلوكية احملــددة لــألداء ســواء الســلبية منهــا أو اإلجيابيــة، أمــا املعيــار الــذي يبــىن علــى 
.أساس النتائج فهو املعيار الذي يقيس النتائج واألهداف الكمية كعدد الوحدات املنتجة أو املباعة

)2(:لب عامر شرطني آخرين مهاكما أضاف سامح عبد املط

 يقصـــد بـــه املـــدى الـــذي يســـتطيع فيـــه نظـــام إدارة األداء اســـتنباط أو متييـــز األداء الـــوظيفي : فـــق االســـتراتيجياالتو
.الذي يتسم بالتوافق واالنسجام مع اسرتاتيجيات وأهداف وثقافة املؤسسة

يتعلـق التحديـد ، حيـث إرشادات أو توجيهات حمددةدم املقياس املستخفيه يقصد به املدى الذي يوفر :التحديد
بــاألغراض االســرتاتيجية والتنمويــة إلدارة األداء، فــإذا صــعب حتديــد مــا الــذي جيــب علــى املوظــف عملــه ملســاعدة 

.املؤسسة يف حتقيق أهدافها فإنه يصبح من الصعب عليه حتقيق مثل هذه األهداف
أكثر فعاليـة، هلـذا يطلـق عليهـا أغلـب البـاحثني معـايري أو املوارد البشريةإن توافر الشروط سالفة الذكر جتعل من أداء 

.متطلبات مقياس األداء الفعال
تحديد مواعيـد التقييم:ثالثا

ايـة كــل سـنة أو كـل سـتة أشـهر، كمـا تسـتطيع  جيب على املؤسسة أن تقرر يف أي وقت تبدأ التقييم، فقد تقرره يف 
.ص ملنصب جديدأن تقرره عند ترشيح أي شخ

.143-142ص،-، ص 2006، 2، عمان، ط،دار وائل للنشر-مدخل استراتيجــي-إدارة المــوارد البشريةسهيلة حممد عباس، )   1(
.   224- 223ص، -، صمرجع سبق ذكره،سامح عبد املطلب عامر)   2(
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اإلشـراف على تقييم األداء:رابعا
:خطوتني أساسييت مهاويشمل

:إجـراءات تنفيذ عملية التقييم- أ
)1(:أين يقوم املقيم باتباع اإلجراءات التالية يف عملية التقييم

؛استالم استمارات وتعليمات التقييم-
ماالبشريةاملوارد يقوم الرئيس املباشر واملدير بتقييم - ؛املنتمني إلدار
يف مبناقشــة االســتمارة مــع العامــل إلجــراء التعــديالت يف حالــة تعارضــهما، أو تثبيــت مــا بــداخلهااملســئوليقــوم -

؛املسئولويتم التقييم بشكل سري من طرف .حالة اتفاقهما
؛توقيع االستمارة من الطرفني يف حالة اتفاقهما-
ــدف حتليــل االســتمارات ونتــائج تقــوم إدارة املــوارد البشــرية جبمــع- البيانــات الضــرورية لــدى خمتلــف املصــاحل املعنيــة، 

؛الفرد
؛حتديد نتائج التقييم وإعداد قائمة بالنتائج النهائية واإلجراءات اليت يستحقها الفرد-
؛إرسال القائمة لإلدارة العامة العتمادها وتنفيذ املقرتح فيها-
ا اإلد- ؛ارة العامة من طرف كل الوحدات واملصاحلتنفيذ القرارات اليت اختذ
.  حفظ التقييمات يف سجالت خمصصة ذلك الستعماهلا عند احلاجة-
: تحديــد األداء-ب

.تقوم إدارة املوارد البشرية مبقارنة األداء الفعلي مع األداء املخطط، مث تعلم العامل بنتائج التقييم
وعليــه وبعــد التحديــد الــدقيق لعناصــر األداء، يتضــح جليــا ويســهل علــى املقــيم اتبــاع اإلجــراءات العمليــة لتقيــيم أداء 

:، مبينة باختصار يف النقاط التاليةاملوارد البشرية
بناء معايري األداء اليت تشري إىل العدالة وتعكس األداء الفعلي لألفراد؛-
املعيار الذي ميثل بالنسبة للمقيم ما يسمى باألداء املعياري أو املخطط؛مقارنة األداء الفعلي مع -
حتديد فجوة األداء وهي الفـرق بـني األداء الفعلـي واألداء املخطـط، تكـون إجيابيـة إذا كـان األداء الفعلـي أكـرب مـن -

ة إذا كـــان األداء تكـــون ســـلبيكمـــا ،)يف صـــاحل املؤسســـة وتعكـــس جنـــاح أفرادهـــا يف أداء مهـــامهم(األداء املعيـــاري 
؛)ليست يف صاحل املؤسسة(الفعلي أقل من املعياري وتسمى بالفجوة السلبية 

ا ومناقشـــتها مـــع يف حالـــة فجـــوة األداء الســـلبية ال بـــد مـــن - العـــاملني، مـــن مث القيـــام العمـــل علـــى تشـــخيص مســـببا
.باإلجراءات التصحيحية للقضاء على االحنراف يف األداء عن املعياري

ســـــيتم إبـــــراز فجـــــوة األداء الســـــلبية مـــــن خـــــالل عمليـــــة املقارنـــــة بـــــني األداء الفعلـــــي واألداء )03-05(شـــــكلويف ال
:املخطط، ذلك على النحو

.130-129، ص-، صمرجع سبق ذكره،-مدخل استراتيجــي-إدارة المــوارد البشريةسهيلة حممد عباس، ) 1(
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منحنى فجوة األداء): 03-05(شكل رقم 

، القــاهرة، العــدد )شــعاع(خالصــات كتــب املــدير ورجــال األعمــال ، إصــدار الشــركة العربيــة لإلعــالم العلمــي ،تــدريب المــوظفين لرفــع كفــاءة األداء، أوســبورنديفيــد : المصــدر
.2، ص2000، )14(

إذا كـان أعلـى مـن ،أن مستوى األداء املعياري أو ما يسمى بسقف األداء املرغـوب)03-05(يتضح من الشكل 
ســـتكون فجـــوة األداء ســـلبية مبعـــىن أن الفـــرد مل حيقـــق األداء املطلـــوب، هـــذا مســـتوى األداء الفعلـــي الـــذي حيققـــه الفـــرد 

ســيكون يف غــري صــاحل الفــرد وال املؤسســة، ألن هــذا ســيعكس عــدم بلــوغ املؤسســة ألهــدافها لعــدم بلــوغ أفرادهــا لــألداء 
. املخطط

الموارد البشريةمداخل وأساليب تقييم أداء : المطلب الرابع
وعموما ميكـن حتديـد أربـع مـداخل كمـا .تقييمهاألداء بتعدد اجلوانب اليت ترغب املؤسسة يف تتعدد مداخل تقييم ا

:)03-06(هو موضح بالشكل
مداخل تقييم األداء):03-06(شكل رقم 

.a.comKotobarabiwww:، نسخة إلكرتونية عن املوقع-رؤية استراتيجية–إدارة الموارد البشرية عادل حممد زايد، : المصدر

)مستوى العامل الكفء(سقف األداء املرغوب فيه 

أداء العاملفجوة األداء                                                             
ثبات 

تزايدمنحىن األداء الفعلي

الفرتة الزمنية                   

مداخل تقييم األداء

النتائجمدخل  السلوكمدخل  اخلصائصمدخل املقارنةمدخل 
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:وأهم األساليب املعتمدة يف كل مدخل)03-06(الشكل يفاملبينةوفيما يلي شرح هلذه املداخل 
المدخل المقارن :أوال

يتكــون املــدخل املقــارن يف تقيــيم األداء مــن عــدة أســاليب تســتند إىل تكييــف القــائم علــى التقــدير مبقارنــة أداء الفــرد 
املــوارد البشــريةبــأداء اآلخــرين مــن زمالئــه، يســتخدم هــذا املــدخل عــادة األداء الشــامل للفــرد وحماولــة التوصــل إىل ترتيــب 

)1(.ا األداءالذين ينتمون إىل جمموعة عمل معينة وفقا هلذ

:تتعدد األساليب اليت ميكن اعتمادها يف املدخل املقارن نذكر منها
حيـث يقـوم الشـخص القـائم وظفنيتعترب من أقدم الطرق املستخدمة يف تقييم أداء امل:البسيطالترتيبأسلوب ،

م مـن األحسـن إىل املوارد البشريةبعملية التقييم برتتيب  يـتم حيـث األسـوأ،حمل التقييم ترتيبا تنازليا حسـب كفـاء
)2(.التقييم بعد مقارنة أداء الشخص باآلخرين

أين تتشكل ثنائيات حيدد ؛مقارنة العامل مع كل عمال القسم بشكل مزدوج:المقارنة المزدوجةأسلوب
.لعمالالعامل األفضل يف كل منها، بالتايل وضع ترتيب تنازيل ل

بالتايل )إجباري(يطلب من املقيم أن يقيم عددا من املوظفني وفق توزيع معد سلفا : رياجباإلتوزيعالأسلوب ،
)3(:يقوم بالتقسيم إىل جمموعات على النحو

موعة األوىل -  .من العاملني%10)=جمموعة الرديئني(ا
موعة الثانية -  .من العاملني%20)=جمموعة األقل من املتوسط(ا
موعة الثالثة -  .من العاملني%40)=جمموعة املتوسطني(ا
موعة الرابعة -  .من العاملني%20)=جمموعة األعلى من املتوسط(ا
موعة اخلامسة -  من العاملني%10)=جمموعة املمتازين(ا
يقـوم الـرئيس املباشـر بكتابـة تقـارير تفصـيلية تصـف جوانـب القـوة والضـعف يف األداء، مث :لالمقـــاأسـلوب كتابـة

.وضع االقرتاحات التطويرية والتشجيعية
نالحـــظ أن هـــذه الطـــرق تقليديـــة وتقـــوم علـــى احلكـــم الشخصـــي للرؤســـاء علـــى املرؤوســـني، ذلـــك لصـــعوبة احلكـــم 

.كما يطلق عليها أساليب الرتتيبواعتمادها املباشر،  ظرا لبساطتها املوضوعي باعتماد هذه األساليب ن
المدخل السلوكي:ثانيا

بعد ذلك يقوم املقيمون بتحديد املدى الذي يظهـر فيـه املوظـف ،هذا املدخل يرتكز أوال على حتديد أمناط السلوك
)4(:ميكن تقدمي بعض أساليب هذا املدخل على النحوعموماموضع التقييم هذا السلوك، 

.415، صمرجع سبق ذكرهمجال الدين حممد املرسي، )  1(
.202ص، مرجع سبق ذكرهحممد أمحد عبد النيب، )2(
، 2008، 1دار وائل للنشر، عمان، ط،-منحى نظمي–إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين عبد الباري إبراهيم درة، زهري نعيم الصباغ، )  3(

. 276ص
.228- 227ص،-، صمرجع سبق ذكرهسامح عبد املطلب عامر، ) 4(
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يــتم وضــع أعمــدة لكــل ســلوك مــأخوذ مــن العمــل، مث يقــيم الفــرد علــى : مقيــاس التــدرج علــى األســاس الســلوكي
.األسوأمدى امتالكه للسلوك، مث توضع املستويات املختلفة للسلوك وترتب من األحسن إىل 

للعمــل، مث الكــفءيــتم حتديــد قائمــة مــن العبــارات الوصــفية الــيت تصــف األداء :مقيــاس المالحظــات الســلوكية
، ذلـك حسـب أمهيـة كـل منهـا لكـل نـوع )اليت هـي معيـار التقيـيم( حتديد قيم عددية متفاوتة يف شكل لكل عبارة 

مث يضع املقيم إشارة جبانب العبارات الوصفية املوجودة لدى الفرد الـذي يقـيم أداءه حسـب مـا يـراه من الوظائف،
الفـرد، بعـدها جتمـع الـدرجات احملصـلة للفـرد وحتـول إىل قيمـة منطبق عليه، حبيث تكـون اإلجابـة معـربة عـن رأيـه يف

)1(.ت حمددةرب عن كفاءته، بعدها تصنف ضمن فئاوصفية لتع

ختـص حيـث ، ...التنظـيم،العالقـات اإلنسـانية، التخطـيط، تقـيس مهـارات وصـفات معينـة مثـل: مراكز التقيـيم
.لإلدارة العليااملرشحني تقييم مدراء خمتلف املستويات اإلدارية أو

مدخل الخصائص :ثالثا
ــــيقـــوم علـــى حتديـــد وحصـــر أهـــم اخلص ــــائص والســـمات التـــــ ي جيـــب أن تتـــوفر يف مـــؤدي الوظيفـــة لضـــمان جناحـــه يف ــ

)2(:أدائها، من أهم أساليبها نذكر

يعد األكثر استخداما وتطبيقا لسهولة تطويره واستخدامه، تكمن أمهيته يف:مقياس الرتب البياني:
ظهور مجيع احلقائق والبيانات املتعلقة بالفرد يف استمارة واحدة.
 مبوضوعيةاملوارد البشريةإمكانية استخدام املقياس الواحد لقياس أداء مجيع.
أبعـاد األداء املناســبة، مث تنميــة قائمــة مقســمة إىل لتطبيـق هــذا األســلوب جيــب تعريــف :مقيــاس القيــاس المخــتلط

.أداء جيد، متوسط ورديء لكل بند من بنود القائمة، هذه القائمة خمتلطة لعدة أشكال التقييم
ار الكلمــات واجلمــل الــيت تصــف وتبــني أداء املوظــف ـــــــائم بــالتقييم اختيـــــــتتطلــب مــن الق: قائمــة األوزان الحرجــة

تبـني النتـائج إمجـايل حيث إدارة املوارد البشرية بوضع أوزان ملختلف العناصر الواردة يف القائمة، وتقوم .وخصائصه
.اليت تظهر بصفة عامة الصورة النهائية لتقييم أداء املوظف،األوزان بقائمة األوزان املرجحة

مدخل النتائج :رابعا
وأن األداء املوضـوعي هـو أفضـل مؤشـر ملـدى .يفرتض هذا املدخل أنه ميكن تقليل عدم املوضوعية عند قيـاس النتـائج

:مسامهة الفرد يف حتقيق األهداف التنظيمية وميكن استعراض أهم نظام التوجه بالنتائج يف تقييم األداء وهو
يعتـرب مـدخال جديــدا لـإلدارة عامـة وتقيــيم األداء بصـفة خاصـة، مــن أهـم املقومـات األساســية :اإلدارة باألهـداف

)3(:ألسلوب يف جمال تقييم األداء ما يليهلذا ا

املشاركة اجلماعية بني املشرف واملرؤوس يف وضع املهام األساسية وجماالت مسئولية عمل الفرد؛-

.422، صمرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، )  1(
.178-177ص، -، صمرجع سبق ذكره، دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرةيد عبد الفتاح املغريب، عبد احلم)  2(
.433، صمرجع سبق ذكرهمجال الدين حممد املرسي، )  3(
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التعـــاون مـــع رئيســـه، أمـــا دور الـــرئيس فهـــو توجيـــه عمليـــة وضـــع يضـــع الفـــرد بنفســـه أهـــداف األداء قصـــرية األجـــل ب-
األهداف من أجل ربطها بأهداف املؤسسة؛

موافقة الطرفني على معايري قياس وتقييم األداء؛-
لتقيــيم مــدى حتقيــق األهــداف الســابق حتديــدها وتعــديل األهــداف ،يــتم عقــد لقــاء مشــرتك بينهمــا مــن حــني آلخــر-

اخلاصة بالفرتات القادمة؛
ة الرئيس مرؤوسيه على حتقيق األهداف املوضوعة وليس فقط احلكم على األداء احملقق؛دمساع-
.ترتكز عملية التقييم على اإلجنازات احملققة ال على السمات واملميزات الشخصية-

ـا تشـرتك يف هـ دف تقيـيم ويف األخري ميكن القول أن املداخل السـابقة رغـم اختالفهـا يف املضـمون واألسـاليب، إال أ
والعمــل علــى حتديــد األســباب ومــن مث ميف مواقــع عملهــم بغيــة إبــراز االحنرافــات احلاصــلة يف أداءهــاملــوارد البشــريةأداء 

.معاجلتها
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واألساليب الحديثة في تقييمهالمؤسسة الجامعيةفي مرتكزات األداء : ثالثالمبحث ال
ا على إحداثلوظائفها ألهدافها ضمن التسيري اجليداملؤسسة اجلامعيةإن حتقيق  وتفعيلهالتكاملمرهون بقدر

، اليت مسيت يف حبثنا هذا ية واإلداريةاهليئة التدريسية، الطالبتوليفة مواردها البشرية واملتمثلة يف هيئات ثالث وهيبني
.مبرتكزات األداء

الجامعيةالمؤسسةفي يةهيئة التدريسالأداء : المطلب األول
اجلامعات يف مصطلح األستاذ اجلامعي، الذي يعد حجر الزاوية يف البناء اجلامعيبتتلخص معاين اهليئة التدريسية 

ا من خلق املعرفة ونشرها املؤسسة اجلامعيةواألداة الوحيدة القادرة على تبليغ  جتويد (وتوفري كفاءات بشرية لغايا
ا خدمة جمتمع) املخرجات امن شأ ا والرقي  .ا

األستاذ الجامعيمفهوم :أوال
: يعرف األستاذ اجلامعي على أنه

لــيس هــو الــذي يــتعلم بالنيابــة عــنهم، فهــو الــذي يشــرتك مــع البــه علــى اســتخدام اآللــة العلميــة و الــذي يــدرب ط" -
)1(."طالبه يف حتقيق منو ذايت يصل إىل أعماق الشخصية وميتد إىل أسلوب احلياة

ـــا، مـــن خـــالل إعـــداده وتكوينـــه  ميكـــن القـــول أن األســـتاذ اجلـــامعي هـــو احملـــرك األول لعجلـــة التنميـــة يف كـــل جماال
ــا، مســامهة بــذلك يف إحــداث وحتريــك التنميــة مــن خــالل املنصــب الــوظيفي الــذي  إلطــارات موجهــة للنهــوض مبجتمعا

تمــع وحــل ستشـغله مبجــرد اسـتكمال تكوينهــا اجلــامعي لتصـبح قــوة عمــل فاعلـة، كــذ لك مـن خــالل االهتمــام بقضـايا ا
.   مشاكله عن طريق ما جيود به من أحباث ودراسات

تربز أمهية األستاذ اجلامعي من خالل املهام املسندة إليـه واألدوار الـيت يؤديهـا؛ إذ يعتـرب الوسـيلة الـيت تكـاد أن وعليه 
وإعـــــداد الكفـــــاءات البشـــــرية للمجتمـــــع يف خمتلـــــف تكـــــون الوحيـــــدة الـــــيت حتمـــــل علـــــى عاتقهـــــا مســـــؤولية بنـــــاء العقـــــول

تمعــي، حيــث يــؤدي  التدريســية ةوظيفــالالتخصصــات، فهــو حجــر الزاويــة يف البنــاء اجلــامعي ومفتــاح التنميــة والتطــوير ا
الـيت متكنـه مـن نشـر املعـارف واحلفـاظ عليهـا والبحـث عـن اجلديـد فيهـا، كمـا أنـه دائـم النشـاط يف جمـال البحـث العلمـي 

.  إىل حتقيقهاملؤسسة اجلامعيةيعترب أهم ما تسعى الذي 
أمهيــة الــدور الــذي يلعبــه األســتاذ اجلــامعي، يفــرض عليــه التحلــي جبملــة مــن األخالقيــات اإن حساســية وقداســة وكــذ

)2(:نرتمجها باختصار يف النقاط التالية

اآلخرين؛التحلي بالصفات املرغوبة وتوظيفها يف أقواله وأفعاله وتعامله مع -
اتباع أسلوب احلوار البناء واحرتام اآلخرين وتعزيز روح املشاركة والعمل اجلماعي؛-
ل إجيابياته وقيمه السامية؛يرسم القدوة لآلخرين باالنتماء للمجتمع األكرب ومتث-
تشجيع طلبته على النمو والتطور وعدم قبول اإلمهال والتخاذل؛-

.94، صمرجع سبق ذكرهفضيل دليو وآخرون، )  1(
.43، صمرجع سبق ذكرهمريزيق هشام يعقوب، فاطمة حسني الفقيه، )  2(
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الرقابة الذاتية يف أعماله؛-
ى تنميـــة وتطـــوير معلوماتـــه والنمـــو بنفســـه عـــن طريـــق االســـتمرار يف البحـــث واالستقصـــاء ومواكبـــة كـــل احلـــرص علـــ-

؛جديد
القيام بواجباته على أكمل وجه؛-
.باقرتاحات قد تفيد يف تطوير عملهااملؤسسة اجلامعيةتزويد -

متكنــه مــن الرفــع مــن مســتويات وعليــه فــالتزام األســتاذ اجلــامعي بأدبيــات وظيفتــه ومتطلبــات منصــبه مــن أخالقيــات، 
.البحثي واإلداري البيداغوجيأداءه وامللخص أساسا يف األداء التدريسي و 

أداء األستاذ الجامـعي:ثانيا
ألزمنامماتربز أمهية األستاذ اجلامعي من خالل الوظيفة اليت يؤديها واألداء الذي حيققه داخل جامعته وخارجها، 

:    البحث يف أداء األستاذ اجلامعي بكل أنواعه والذي نتناوله يف ثالث نقاط هي 
:األداء التدريسي لألستاذ الجامعي-أ

ول وإثـارة التفكـري، أمسـا مـا يقدمـه األسـتاذ ـــــــل ما حتمله من معىن يف بناء املعارف وتوجيه العقــــــإن كلمة تدريس بك
ــا يرتقــي الطالــب اســية بــني كــل مــا يؤديــهاألساجلــامعي، فهــي الوظيفــة  ــا تنمــو قدراتــه و املعرفــةبــني درجــات،  تزيــد و

. وإطارا خيدم جمتمعهمسئواليكون ل، معارفه ومؤهالته
تعريف األداء التدريســي :1-أ

:عرف على أنه، فقدنظرا ملا يظهر من أمهية لألداء التدريسي لألستاذ اجلامعي فقد أحيط بالعديد من التعاريف
األداء الظاهر الذي يؤديـه املعلـم أثنـاء املوقـف التعليمـي، الـذي يقـوم علـى التفاعـل بـني كـل مـن املعلـم والطـالب "-

)1(."بالقدر الذي يستثري تفكري الطالب ودافعيتهم حنو التعلم

الطالــب لتعديلــه وتيســري جمموعــة املمارســات الــيت تــؤدى أثنــاء املوقــف التعليمــي بقصــد التــأثري املباشــر علــى أداء "-
)2(."عملية التعلم

إجيابـا معابية هلـيدرة االسـتــــــــؤثر علـى القـــــ، مبـا يهبـاشر بـني األسـتاذ وطالـاعل مبــود تفـــي يقتضي وجــــــــواألداء التدريس
يكــون بصــدد نالــذيةأيضــا حســن ســري األحبــاث والرســائل مــن خــالل تقــدمي النصــح والتوجيــه للطلبــ،موأســلوب تفكــريه

.إعداد حبث أو رسالة خترج
المؤسسة الجامعيةطرق التدريس في : 2-أ

إن األداء التدريسـي لألسـتاذ اجلـامعي يـتم وفـق طـرق عـدة ختتلـف بـاختالف نوعيـة املــادة املدرسـة، فمنهـا مـا يتطلـب 
وقـد مت .احلفظ ومنها ما يتطلـب التفكـري وحتريـك القـدرات اإلبداعيـة ومنهـا أيضـا مـا يتطلـب املمارسـة والتجربـة امليدانيـة

:تقسيم هذه الطرق إىل مدخلني مها

، جملـة أثـر التـدريب أثنـاء الخدمـة علـى كـل مـن األداء التدريسـي واالتجاهـات نحـو التـدريسجنوى نور الدين عبد العزيز، ، اجلميل حممد عبد السميع شعلة)   1(
.128، ص2000، )48(العدد،اهليئة املصرية العامة للكتاب، علم النفس

.128نفسه، صاملرجع )   2(
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التقليدي) التدريس(يم مدخل التعل:
أيـــن يـــتم نشـــر املعرفـــة بـــني صـــفوف ،عتمـــد علـــى التلقــــني الكالمـــيحيـــث يل األكثـــر اســـتخدامايعتـــرب هـــذا املـــدخ

م باملعـارف آليـا، دون تنميـة  الطالب عن طريق احملاضرات بأسـلوب كالمــــي مباشـر، فيعتـاد الطـالب علـى حشـو أذهـا
الــيت تظهــر مــن خــالل غيــاب املشـــاركة تــاج الفكــري، فيتوهــون بــذلك حنــو الســلبية مهــارات التحصــيل واالســتنباط واإلن

أهــم هــذه الطــرق وأكثرهــا انتشــارا  ،وتــدين مســتوى اإلحســاس باملســؤولية أثنــاء املوقــف التدريســيوالتلقــي اآليل للمعلومــة 
يلقـي األسـتاذ حماضـراته يف املـدرجات اجلامعيـة مـع مناقشـة ضـئيلة لـبعض النقـاط الـيت حيـثكما أشرنا طريقـة احملاضـرة،

.قد يثريها الطلبة
ا الواضحة ال املؤسسـة اجلامعيـةختلو من بعض اجلوانب اهلامـة، الـيت جتعـل إال أن هذه الطريقة رغم قدمها وسلبيا

)1(:منها، ال ميكنها أن تتخلى عنها

؛التعليمية املدرسة نظريةكون املادة -
؛كثرة أعداد الطلبة يف املدرجات-
؛مساعدة الطالب يف الربط بني جوانب املقرر املختلفة-
؛تقدمي بعض املوضوعات احلديثة اليت مل تتطرق إليها املراجع-
اية احملاضرة- .مساح األستاذ لطالبه بتدوين النقاط الرئيسية وكتابة ملخص للموضوع يف 

بسـبب كثـرة عـددهم يف املـدرج الواحـد ،عابية للطـالبيلكن ما يعيب احملاضرة بصـفة عامـة هـو تقليـل القـدرة االسـت
وغلــق بـــاب املناقشـــة يف وجـــه الطالـــب؛ إذ تســـاعد املناقشـــة علـــى إثـــارة النقـــاط احلساســـة يف احملاضـــرة كمـــا تســـاعد علـــى 

. توضيح املفاهيم وحمو الغموض أمام الطالب
الحديث) التدريس(عليم مدخل الت:

وقــد حاولــت العديــد مــن اجلامعــات .يشــمل علــى طــرق حديثــة للتــدريس جــاءت لتغطيــة العجــز يف الطــرق التقليديــة
:من أهم هذه الطرق نذكر،اعتماد هذه الطرق بغية اسرتجاع اجلانب اإلبداعي واالبتكاري املفقود لدى الطالب

أيـن يكلـف األسـتاذ طلبتـه بإعـداد مشـاريع متكـنهم مـن اكتسـاب قـدرات ومهـارات ابتكاريـــة : طريقة المشــروع
.وإبداعية، حيصلون عليها من خالل اندماجهم مع الواقع املعاش

ـــأيــن يضــع األست: طريقــة حــل المشــكالت اذ طالبــه أمــام مشــكالت معينــة ويطلــب مــنهم البحــث عــن حلــول ــــ
.تعمل كل قواه الفكرية باحثا عن احللمثـلى هلا، مما جيعل الطالب يس

 واليت يتم فيها اعتماد التقنية يف تفعيل وإجنـاح العمليـة التعليميـة وتسـريع وتـرية اكتسـاب :المبرمجالتعليمطريقة
لة مــن مراحــل ـــــــل مرحـــــــيــتم مــن خاللــه عــرض أجــزاء املعلومــات عنــد كاز متطــور ـــــــالعلــم واملعرفــة، كاســتخدام جه

. ، متكن الطالب من الفهم الصحيح ومنذجة تفكريه ليتماشى واملنطق السليم يف بلوغ املعلومة وإبالغهاالتعلم

، ، اجلزائـر، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة-دراسـة ميدانيـة بجامعـات الشـرق الجزائـري-تقـويم العمليـة التكوينيـة فـي الجامعـة حلسن بو عبد اهللا، حممد مقـداد، )   1(
.37، ص2000
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تطوير األداء التدريسـي:3-أ
ـــه تواجـــه األســـتاذ يف مشـــواره التدريســـي قضـــية وجـــوب تطـــوير .إن العلـــوم واملعـــارف يف تطـــور دائـــم ومســـتمر وعلي

الءم وتـلك التطورات، هنا تظهر قدرة األستاذ يف عصـرنة املعلومـات وتبليغهـا للطلبـة يف املقررات الدراسية واملناهج مبا يت
)1(:وتتمثل أهم هذه القدرات يف. متقادمة وفاقدة ألمهيتهاال تكون فيه وقت 

 القــدرة علــى االختيــار واالنتقــاء قصــد تقــدمي اجلديــد، هــذا دون إمهــال األساســيات والركــائز مــن القــدمي، كمــا يبــني
اف ـــــــــالب البحثيـــة يف اكتشـــــــدرات الطـــــــــــعناصــر االلتقـــاء بـــني مـــا هـــو جديـــد ومـــا هـــو قـــدمي عـــن طريـــق كشـــف ق

.اجلديد، ذلك من خالل تزويده بأساسيات املعرفة يف جمال التخصص أو كل ما يرتبط به من علوم
علــى اســتيعاب تهســاعدمالقــا مــن قــدرة األســتاذ علــى إكســاب الطالــب قــدرات الــتعلم الــذايت ومهاراتــه، هــذا انط

ـا مــن  ـــــــة مصـــــــــ، لتحقيــق ذلـك ال بـد مــن معرف"علـم نفســك بنفسـك"الــتعلم الـذايتوتقبـل فكـرة ادر املعرفــة وأدوا
معرفـــة كيفيـــة التعامـــل معهـــا مـــن قـــراءة حملتواهـــا كـــذا ،  ...أشـــرطة مرئيـــة، مســـموعة ومنشـــورات،و كتـــب، دوريـــات 

.والتمييز بني املصادر األولية واملصادر الثانوية وكيفية حتليلها واحلكم عليهاواختيار املادة املناسبة 
، إىل فقـدان بعـض األسـاتذة ملثـل هـذه ورمبا ميكن إرجاع بعـض أسـباب التـدين يف مسـتويات الطالـب التكوينيـة اليـوم

.اسيةا أدى إىل ختلف املقررات الدر ممالقدرات والكفاءات يف تطوير املناهج اجلامعية، 
:األداء البحثي لألستاذ الجامعي-ب

البحـــث العلمـي، فغيابـه عنهـا جيعلهـا هـو مـن املؤسسـات التعليميـة األخـرى عـن غريهـا املؤسسة اجلامعيةإن ما مييز 
ـــا األساســـية يف بنـــاء املعـــارف وجت ــــتفقـــد ميز العلمـــي أهـــم مـــا اذ مـــن وظيفـــة اجلامعـــة والبحـــث ــــــــوظيفة األستــــــــــف، ديدهاــــــ

مييزهـــا، ألن انصـــراف األســـتاذ للتـــدريس يضـــعف فيـــه نزعتـــه االبتكاريـــة، بعكـــس البحـــث العلمـــي الـــذي يســـاعده علـــى 
تنشــيط عقلــه ومنــو فكــره وبــذلك يســاهم يف خدمــة جمتمعــه، فالوظيفــة البحثيــة هــي الســبيل الوحيــد للنمــو والتطــور علــى 

)2(.اخلةخمتلف األصعدة االقتصادية، االجتماعية والسياسي

تعريف األداء البحثي لألستاذ الجامعي: 1-ب
اهتمــام البــاحثني، حيــث عــرف األداء البحثــي ذ اجلــامعي فقــد أحــيط بنظــرا ملــا يتبــني مــن أمهيــة لــألداء البحثــي لألســتا

ســلوك إنســاين مــنظم يهــدف إىل استقصــاء صــحة معلومــة أو حادثــة هامــة توضــح موقــف أو ظــاهرة معينــة أو :"علــى أنــه
تمــع ــم الفــرد وا يشــري إىل جممــوع ":، كمــا عــرف علــى أنــه)3("الوصـول إىل حــل نــاجح ملشــكلة أكادمييــة أو اجتماعيــة 

ا األستاذ من أجل اكتشاف معارف جديدة ومفيدة وتوزيعها وختزينها )4(."األنشطة اليت يقوم 

األداء البحثـي هـو الوسـيلة الـيت تكـاد أن تكـون الوحيــدة الـيت ميكنهـا العمـل علـى دفـع عجلـة التقـدم وحتريــك فـوعليـه
تمــــع وتطــــويره يف خمتلــــف امليــــادين، حيــــث أن هــــذا األداء يتطلــــب تــــوفر اإلبداعيــــة واجلــــودة واالتصــــالية يف الشــــخص  ا

.  42، ص2001، جملة العلوم الرتبوية، القاهرة، إعداد هيئــــة التدريس بالجامعة، عبد الفتاح أمحد جالل)   1(
.58، ص2001، ، القاهرة، دار زهراء الشرق)بين الواقع والمـــأمول(-الدور والممارسة-أستاذ الجامعةفاروق عبده قلية، )   2(
.107، ص2000-1999، )98(دالعد،، جملة الفكر العريب، لبنانالتعليم العالي والبحث العلمي في لبنانحسانة حمي الدين، )   3(
لدجامعــــة حلوان، مصر،، ، جملة مستقبل الرتبية العربية)األداء البحثي كنموذج(تقويم أداء األستاذ الجامعي ضياء الدين زاهر، )   4( ، )03(، العدد)01(ا

.46، ص2000



البشرية على أداء األفراد في الجامعةتأثير االستراتيجيات والتوجهات الحديثة لتنمية الموارد :الفصل الثالث

240

ميـــة دقيقـــة وطـــرق ســـليمة يف التفكـــري وتوجيـــه الفكـــر وال ميكـــن حتقيـــق أداء حبثـــي فعـــال إال باتبـــاع أســـاليب عل.الباحـــث
.والبحث عن احلقائق

أسس األداء البحثي لألستاذ الجامعي:2-ب
)1(:لألستاذ اجلامعي حىت حيقق ما وجد من أجله ال بد أن يبىن على أسس متينة تتجلى يفإن األداء البحثي

؛درجيت املاجستري والدكتوراهالتدريب على البحث وأساليبه ويتحقق أثناء إعداد -
؛التأليف يف مناهج البحث وتقنياته-
؛االستمرار يف ممارسة البحث العلمي والنشر العلمي يف ميدان ختصصه-
؛حضور حلقات البحث اليت تنظم لصاحل الباحثني املبتدئني واملشاركة يف تنشيطها ومناقشتها-
؛توراهممارسة اإلشراف العلمي على درجيت املاجستري والدك-
؛قراءة موضوعات البحث العلمي للطلبة وإعطائهم توجيهات وإرشادات يف البحث-
.حضور امللتقيات العلمية واملؤمترات والندوات الوطنية والدولية اليت تنظم يف ميدان ختصصه واملشاركة فيها-

ـــذه املهـــام املكملـــة لبعضـــها الـــبعض، متكنـــه مـــن  ســـار الســـليم يف البنـــاء البحثـــي؛ إذ تبـــاع املاوعليـــه فقيـــام األســـتاذ 
يكتســــب اخلــــربة والقــــدرة الالزمــــني إلعــــداد حبــــوث ذات قيمــــة علميــــة، كمــــا أن حضــــوره للنــــدوات وامللتقيــــات العلميــــة 
ومشاركته فيها متكنه من التعرف على أفكار اآلخرين، كما يسـتفيد مـن االنتقـادات الـيت توجـه لبحوثـه ممـا ينمـي ويعمـق 

.على اإلعداد اجليد للبحوثفيه الصرامة والقدرة 
:األداء اإلداري لألستاذ الجامعي-ج

خيوله باإلضـافة إىل مسـؤولياته التعليميـة والبحثيـة أن مما يشكل األستاذ احلجر األساس يف البناء التنظيمي اجلامعي، 
ــــيلعـــب دورا هامـــا يف إدارة اجلامعـــة والتنســـيق بـــني وح ا، باعتالئـــه لـــبعض املنـــ امعة، عميـــد  ـــــــــــرئيس جـــــــــاصب فيهـــا كــــــــدا

ي ــــار حتسينــــــــر شـؤون اجلامعـة ودفعهـا حنـو األفضـل يف إطـــــاصب الـيت متكنـه مـن تسييـــــــكلية، رئيس قسم وغريها من املن
ا اإلدارية،  ا و ضمنوتطويري ملختلف مستويا ا اليت يشكل فيها الطالب أوىليف التزاما احدود مسؤوليا .  أولويا

أمهيــة الــدور الــذي يقــوم بــه األســتاذ اجلــامعي عنــد توليــه للمنصــب اإلداري، إال أن ذلــك يــؤثر علــى مــن رغم علــى الــو 
ــا، هــذا التــأثري خيتلــف مــن أســتاذ آلخــر حســب درجت ـــعــدد الســاعات التدريســية القــائم  يــة، حيــث تقــل كلمــا مله العــ

ى التقليـــــل مـــــن الكفـــــاءة العلميـــــة ألعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس ـــــــــيـــــؤدي إلذاــــــــــــاذ، هــــــــــــرجات العلميـــــة لألستدـــــــــــارتفعـــــت ال
، ممـــا ينـــتج عنهـــا خـــرجيني ذوي مســـتوى متواضـــع لعـــدم تعليميـــةى خـــربات أقـــل يف العمليـــة الباجلامعـــات، العتمـــادهم علـــ

.االستفادة من خربات األستاذ يف تدريس الطالب

أساليب التكوين والتعليم فــي إفريقيا والوطن العريب، جامعة فرحات :األول حولامللتقى الدويلمجاالت وأساليب تكوين المعلم الجامعي،بشري معمرية، )   1(
. 05ص، 30/04/2001-29- 28، ، اجلزائرعباس، سطيف
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المؤسسة الجامعيةفي الطالبيةالهيئة أداء : المطلب الثاني
اجلامعـة ية؛ إذ غيـاب الطالـب يعـين غيـابتركيز العملية التعليمةتعترب اهليئة الطالبية ثالث ركيزة لألداء اجلامعي ونقط

.فيما يلي يتم التعرف عليهو 
تعريف الهيئة الطالبية  : أوال

ذلك الشخص الذي مسحـت لـه كفاءتـه العلميـة باالنتقـال ":يتلخص مصطلح اهليئة الطالبية يف مفردة طالب وهو
العناصــر األساســية ويعتــرب أحــد.تؤهلــه لــذلكمــن املرحلــة الثانويــة إىل اجلامعــة تبعــا لتخصصــه الفرعــي بواســطة شــهادة 

)1(".والفاعلة يف العملية التعليمية طيلة التكوين اجلامعي؛ إذ أنه ميثل عدديا النسبة الغالبة يف املؤسسة اجلامعية

وعليه ميكن القول أن اهليئة الطالبيـة تعتـرب املـادة اخلـام الـيت تشـكل أهـم مـدخالت النظـام اجلـامعي، الـيت يـدور حوهلـا 
ات وترســيخ يمضـمون العمليــة التعليميـة، فتكــون بـذلك نقطــة اســتهداف الـربامج التعليميــة اجلامعيـة، بغيــة تعـديل الســلوك

.اتالثقافات وبناء املعارف ورفع الطموح
أخالقيات الهيئة الطالبية:ثانيا

بعد اخنراط الطالب يف مرحلة التعليم اجلامعي ودخوله عاملا جديدا، عليه أن يأخذ عدة أمـور بعـني االعتبـار، ليحقـق 
)2(:األهداف املرجوة، من هذه األخالقيات نذكر

لجامعة واحملافظة على مسعتها وهيبتها؛االنتماء ل-
العملية التعليميـة مـن خـالل املشـاركة الفاعلـة والبحـث واالستقصـاء والتسـاؤل، علـى أن يكـون التفاعل مع جمريات -

ذلك بطريقة حضارية هادئة بعيدة عن الفوضة؛
تقدير جامعته واالعرتاف بفضلها وفضل كوادرها التدريسية عليه؛-
ا يف اجلامعة؛- تنفيذ التعليمات واحرتام القوانني املعمول 
ا؛التعاون مع زمالئ- ه وتقدمي النصح واإلرشاد هلم يف األمور اليت جيهلو
املواظبة على حضور احملاضرات املقررة باستمرار؛-
ظيمــات نااللتــزام بفضــائل الصــفات واالبتعــاد عــن األمــور املنهــي عنهــا يف قــانون اجلامعــة، كــالغش واالشــرتاك يف الت-

.ة إىل أي فرد من األسرة اجلامعيةغري املرخصة أو اإلضرار مبمتلكات اجلامعة أو توجيه اإلهان
ــــفتح ـــة التدريســـية وتيســـر السيــــــســـوف تســـهل وظي،ذه الصـــفات واألخالقيـــاتـــــــــلي الطالـــب ــــ ر احلســـن ـــــــــفة اهليئ

ذا حتقيق أفضل مستويات األداء .للعملية التعليمية و
أداء الهيئة الطالبية: ثالثا

إن أداء الطالــب يف اجلامعــة يعــد نتاجــا لرغبتـــه الصــادقة يف الــتعلم، يــتلخص يف مــدى اســـتيعابه ملــا يــدور حولــه مـــن 
تغريات ومستجدات قد تتيح له العملية التعليمية معرفتها وكيفية التعامل معها، فيـتعلم بـذلك كيفيـة الوصـل والفصـل يف 

.95، صمرجع سبق ذكرهفضيل دليو وآخرون، )  1(
.46، صمرجع سبق ذكرهمريزيق هشام يعقوب، فاطمة حسني الفقيه، )  2(
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ت املعرفيــة، فريتفــع بــذلك مســتواه الفكــري واملعــريف وتكــون حصــيلة وآليــات الــربط والتحليــل للمشــكالالقضــايا الشــائكة
.ذلك حصوله على درجات عالية عند تقييم األساتذة له، هنا ميكن القول أن أداء الطالب جيد أو متوسط

مسؤوليات الجامعة إزاء الهيئة الطالبية للرفع من أدائها:رابعا
حىت تسهم اجلامعة يف تفعيل دور الطالب يف العملية التعليمية والرفع من حتصيله العلمي الذي يشكل مؤشرا هاما 

)1(:ملستويات أداءه، ال بد عليها أن تعمل على

م الدراسية، عند القبول ويف مناهج - م يف كل ما يتعلق حبيا إعارة اهتمام أكرب الهتمامات الطلبة والحتياجا
عند االنتقال إىل احلياة املهنية؛يس وطرائقه و التدر 

احلياة أساليبتعزيز حق الطالب بإنشاء منظمات طالبية مستقلة وتقدمي التسهيالت الالزمة هلم، مبا فيها تطوير -
املشاركة داخل اجلامعة وخارجها بأنشطة مكملة لألنشطة ت املساندة بشكل يتيح أمامهمالطالبية واخلدما

األكادميية اليت تنمي جوانب شخصية الطالب، كاألنشطة الرياضية، الثقافية الفكرية واالجتماعية؛
تطوير خدمات اإلرشاد والتوجيه بالتعاون مع املنظمات الطالبية؛-
ياسات بتطوير التعليم العايل وبراجمه ويف صياغة السالسماح للطلبة أو ملمثليهم باملشاركة يف املسائل اخلاصة -

اخلاصة به وبإدارة مؤسساته؛
.تسهيل احلراك األكادميي للطلبة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل-

يف مشواره الدراسي من معلومات يكتسبه وعليه فبلوغ الطالب اجلامعي ألعلى مستويات األداء يعود إىل ما 
يئة الظروف ومعارف وعلوم، ا و ا يف االهتمام بطال هذا بدوره مرهون مبدى مسامهة اإلدارة يف خمتلف مستويا

.وتسهل احلراك األكادميي حمليا ودولياواخلدمات الالزمة واملناسبة لبناء بيئة تعلم حتفز األداء وتعزز االنتماء 
المؤسسة الجامعيةأداء الهيئة اإلدارية في : المطلب الثالث

تشــكل أساســا مــن املــوارد البشــرية املتخصصــة يف تســيري النشــاط اإلداري، مــن أهــم عوامــل تيتوالــةاإلداريــيئــةعــد اهلت
أساسـا يف إحـداث االنسـجام والتناسـق بـني اجلهـاز اإلداري التنظيمـي اجناح اجلامعة يف بلـوغ أهـدافها، إذ يتحـدد أداءهـ

.حقق إال بتوافر اجلامعة على إطارات إدارية متخصصة، هذا ال يت)أساتذة وطلبة(واجلهاز التعليمي
خصائص الهيئة اإلدارية: أوال

)2(:إىل دعم جهازها التنظيمي بإداريني يتميزون باخلصائص التاليةعموما تسعى اجلامعات 

واخلـربة الفنيـة يف كـل مـا يتعلـق باجلوانـب املاليـة .اإلملام بشؤون التسيري واملعرفـة بطبيعـة العمـل يف املعاهـد والكليـات-
اليت تعرتض األساتذة والطالب؛قدرة على معاجلة املشكالتوال.والتنظيمية

.143، صمرجع سبق ذكره، إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالييوسف حجيم الطائي وآخرون، )  1(
.96، صمرجع سبق ذكرهفضيل دليو وآخرون، )  2(
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ءه مبــا أن اجلامعــات أصــبحت تكــتظ بــاآلالف مــن الطــالب، فــإن جتديــد اجلهــاز اإلداري وتدعيمــه وتنميتــه وإعطــا-
متيــل بطبيعتهـا إىل التجمــد والنمطيــة يف أداء عملهــا، فــإن مل حتركهــا جمـاال للمبــادرة أصــبح أمــرا ضــروريا، ألن اإلدارة

احلوافز واجلزاءات عجزت عن أداء وظيفتها وحتولت إىل جهاز هامشي يعرقل العملية التعليمية؛
.ةية يف العملية التعليمكوفق نظام يصلهم مباشرة باألجهزة األخرى املشرت داريون يف اجلامعةأن يعمل اإل-
هم اإلجراءات الداعمة ألداء الهيئة اإلداريةأ: ثانيا

، هلـــذا ال بـــد أن يضـــبط أداءهـــا مبجموعـــة مـــن امعـــة يف حتقيـــق أهـــدافهايعـــد دور اهليئـــة اإلداريـــة هـــام جـــدا إلجنـــاح اجل
)1(:اإلجراءات اهلامة واليت نقدم أمهها يف النقاط التالية

وجود نظام واضح لرتقية املوظفني؛-
ضبط ومراقبة الدوام؛-
وجود نظام للضبط اإلداري واحملاسبة؛-
وجود نظام ملالحظة مدى التزام املوظفني بالدوام؛-
وجود نظام ومعايري للتأكد من حسن سري العمل؛-
تنمية العالقات بني العاملني واحملافظة عليها؛-
وجود بيانات واضحة عن العاملني؛-
تطوير العمل اإلداري يف ضوء االجتاهات احلديثة لإلدارة؛-
جراء مقابالت للعاملني وحسن اختيارهم؛إ-
وجود قسم لشؤون املوظفني؛-
بأنظمة وقوانني اجلامعة؛التأكد من مدى التزام املوظفني -
العناية بالصحة العامة للموظفني؛-
توفري اخلدمات االجتماعية والرتفيهية للموظفني؛-
تطوير وصف وظيفي واضح للوظائف؛-
تطوير نظام لتقييم أداء املوظفني؛-
تنظيم دورات تدريبية للموظفني؛-
االلتزام بالوصف الوظيفي عند التعيني؛-
.وجود نظام واضح للعقوبات اإلدارية-

ميكـــن القـــول أن اهليئـــة اإلداريـــة امللتزمـــة، املؤهلـــة والداعمـــة ألداء األســـتاذ والطالـــب معـــا تعـــد عنوانـــا لتحقيـــق وعليـــه
مااالستقرار باجلامعة وحمفزا للرفع من األداء  .  البشري فيها؛ إذ تلعب دور املنسق بني األستاذ والطالب واملنظم لشؤو

.160- 159ص، -، صمرجع سبق ذكره، إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالييوسف حجيم الطائي وآخرون، )  1(



البشرية على أداء األفراد في الجامعةتأثير االستراتيجيات والتوجهات الحديثة لتنمية الموارد :الفصل الثالث

244

المؤسسة الجامعيةاألساليب الحديثة في تقييم أداء الموارد البشرية في تصور مقترح لبعض :المطلب الرابع
ــت ــ ــاليـــوم يف أوىل أولوياجلامعـــاتضع ـ ا البحـــث ـــــــــ ــأهـــم الســـبل الـــيت متكنهـــا مـــن التقيـــيم الفيفا ــ ليم ألداء مواردهـــا ـــــــــــعال والســــــ

ــوباعتبارهـــا مؤسســـة خدميـــة تعمـــل علـــى بنـــاء العقـــول وخلـــق الكف.البشـــرية ــ ــاءات البشـــرية الـــيت توجـــه إىل النهــــــ ــ تمعــــــ ــوض با ــ ات ـــ
ــاالت، هــذا يصــعب عليهــا تقيــيم وقيــاس مــا ال يقــاس  جعلنــا نبحــث يف ممــا، )املــوارد البشــرية الفكريــة(احملليــة والدوليــة ويف كافــة ا

ا مساعدة اجلامعة علـى تقيـيم أداء مواردهـا البشـرية تقييمـا جيـدا ميكنهـا مـن اختـاذ قـرارات سـليمة يف ،أهم األساليب اليت من شأ
.وغريهايا إدارة املوارد البشرية من ترقية، حتويل، تدوير، حتفيز، نقلما خيص خمتلف قضا

المؤسسة الجامعيةفي بطاقة التقييم المتوازن ألداء الموارد البشرية: أوال
اليــــوم ويف ظـــل حتـــول مواردهــــا البشـــرية إىل أصـــول اســــرتاتيجية، يف حاجـــة ماســـة إىل قيــــاس اجلامعيـــةاتاملؤسســـأصـــبحت 

يــرتجم حيــث الــرتابط واالنســجام بــني االســتثمار يف مواردهــا البشــرية وارتفــاع قيمتهــا ســواء مــن خــالل أصــوهلا املاديــة أو البشــرية، 
ــتوافـــق بـــني املهـــذا االنســـجام يف ضـــرورة التكامـــل بـــني هـــذه املـــوارد يف إطـــار إحـــداث ال ــوارد البشـــرية وعملهـــا وموجهـــــــ اح ـات النجــــــــ

)Success Drivers(فيها، هذا يكون من خالل بناء وتنفيذ بطاقة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشريةجامعةاالسرتاتيجية لل.
: التقييم المتوازن لألداءبطاقة- أ

ــــام " كابالن ونورتـــــن"تقدم كل من  Harvard Business(بالنشــــر يف جملــــة 1992بفكرة تقييم األداء املتوازن يف عـ

Review(،...، وحثهم أكثر للعمل يف هذا االجتاه أن أعماال كثرية أصبحت تتم يف املؤسسات كأعمال التجديد واالبتكار
وال ميكن احلكم على جودة أداء هذه األنشطة باستخدام أساليب تقييم األداء التقليدية، من هنا بدأت .وأنشطة التدريب

) 1(.احلاجة إىل إجياد مناذج تقييم أداء شاملة ومتوازنة تعكس حقيقة اإلجناز الفعلي للمؤسسة

ا )Balanced Score Cared(وتعرف بطاقة األداء املتوازن رقابية تقدم مقياس شامل عن كيفية تقدم منهجية "على أ
يم ي، حيث تستطيع املؤسسة التفكري يف خططها االسرتاتيجية من خالل تق...املؤسسة حنو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية،

ــــاالهتمامات والت ــ ــــوقعات والنتــ ــ ــــائج املطلــ ــ واألطراف ذات األسهم، املنظور الل أبعاد أربعة وهي منظور العمالء ـــــوبة من خــ
)2(".املايل، منظور األداء اإلداري ومنظور النمو والتعلم واإلبداع

يتضح من التعريف أن بطاقة األداء املتوازن ترتكز على الشمولية يف قياس األداء الكلي للمؤسسة من خالل الرتكيز على 
يث جيب على املؤسسة العمل على كسب رضاهم ووالءهم، احملور حمور العمالء واألطراف ذات األسهم ح: حماور أربع وهي

، حيث جيب حتديد املقاييس اخلاصة بكل حمور  )حمور العاملني(املايل، حمور األداء اإلداري وحمور النمو والتعلم واإلبداع 
كل حمور ومقصده من ميكن حتديد معىن  حيث كمعيار يستند إليه يف حتديد احنراف األداء على ما هو خمطط يف كل حمور، 

:)03- 07(خالل الشكل املوايل

.211، ص2004الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة توازن األداء،سعد صادق حبريي، )   1(
.20- 19ص، - ،  صمرجع سبق ذكرهإدارة األداء المتوازن باستخدام بطاقة األداء المتوازن،إبراهيم اخللوف امللكاوي، )  2(
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محاور بطاقة التقييم المتوازن): 03- 07(شكل رقم 

، لحديثةبطاقة األداء المتوازن مقاربة فكرية ومنهجية حديثة في مجال التغيير التنظيمي وإطار مؤسسي داعم لإلبداع الدائم في منظمات األعمال ا، بومدين يوسف:المرجع
:نقال عن. 11ص،2011ماي 19-18دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية، -اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثةحول:الدويل األولامللتقى

Source : M Kaplan , R.S. & Norton , D.P. , The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance .
Harvard Business Review Jan- Feb , 1992 , 71-79

ــــــوباعتبار بط ــ ــ ــاقة التقييم املتوازن مبنية أساسا على مجــ ــ ــ ــ لة املقاييس اليت جيب أن تغطي كل حمور بناء على مضمونه ــ
اجلدولحتديد احنراف األداء ، فأين يتم اعتماده كمرجع ومعيار يستند إليه يف ، )03- 07(، كما يبينه الشكل ومقصده

:يف كل حمور من احملاور السابقةهذه املقاييسيربز) 03- 04(
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مقاييس محاور بطاقة األداء المتوازن): 03- 04(جدول رقم 
مضمون المقياسالمقاييسالمحاور
المحور 
المالي

:مجاالت قياس نمو الدخلالمقاييس المالية
السوقية؛مبيعات املؤسسة وحصتها - 
ا اجلديدة؛-  عدد املنتجات اجلديدة أو استخداما
عدد العمالء اجلدد واألسواق اجلديدة؛- 
عدد منافذ التوزيع اجلديدة ومدى التنوع يف تقدمي اخلدمات وأمناط التسليم - 

والتسعري؛
.عدد اسرتاتيجيات التسعري- 

:مجاالت قياس تكلفة اإلدارة
الدخل احملقق لكل فرد؛- 
ما حتقق من اخنفاض يف تكلفة وحدة املنتج؛- 
.نسبة األعمال ذات التكلفة املتدنية- 

:مجاالت قياس استخدامات األصول
مقدار ما حتقق من اخنفاض املخزون وزيادة معدل دورانه؛- 
معدل دوران النقدية؛- 
العائد على رأس املال؛- 
.اإلنتاجية والكفاية- 

محور 
العمالء

:حصة المؤسسة من السوقمقاييس العمالء
ا إىل املبيعات الكلية يف السوق؛-  نسبة مبيعا
.نسبة ما ينفقه املستهلك من دخل لشراء منتجات املؤسسة- 

:مدى االحتفاظ بالعمالء
عدد العمالء الذين تركوا التعامل مع املؤسسة؛- 
مقدار الزيادة يف املبيعات للعميل احلايل؛- 
.االتصال بالعميل احلايل/الزيارات/الشراءتكرار - 

:جلب العمالء
عدد العمالء اجلدد؛- 
الطلبيات الواردة؛/معدل البيع- 
تكلفة جلب العميل اجلديد؛- 
.متوسط حجم البيع- 

:رضا العميل
عدد الشكاوي؛- 
عدد حاالت عدم الرد على رسائل الشكر املوجهة للعميل؛- 
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.نسبة الراضني على نشاط املؤسسة- 
:العميلربحية 

إمجايل الربح لكل عميل؛- 
.إمجايل التكلفة لكل عميل- 

صورة المؤسسة في ذهن العميل
العالقات مع العمالء

محور األداء 
اإلداري

مقاييس العمليات 
الداخلية للمؤسسة

:إيجاد السوق
حتديد القطاع املربح يف السوق؛- 
حتديد دخل املنتج اجلديد؛- 
.مع العمالء اجلددحتديد الدخل احملقق من التعامل - 

:التصميم
وقت الدخول للسوق؛- 
.التوقيت املناسب- 

:البناء
عدد األخطاء؛- 
زمن العملية؛- 
.تكلفة العملية- 

:التسليم
نسبة العمليات اليت مت تسليمها يف املوعد؛- 
نسبة نفاذ املخزون؛- 
.نسبة األخطاء- 

:ما بعد البيع
متوسط حالة الرضا؛- 
للشراء خالل ثالثة أشهر؛عدد العمالء الذين يعودون - 
.عدد العمالء الذين ال يشرتون خالل العام- 

محور النمو 
والتعلم 
واإلبداع

مقاييس التعلم 
والنمو الذاتي

:قدرات الموظفين
رضا املوظف عن نفسه من ناحية حصوله على املعرفة والقدرة اليت تساعده يف - 

عمله؛
معدل دوران العمل؛- 
؛)الربح/العامل من الدخلنصيب (إنتاجية املوظف - 
عدد العاملني املؤهلني للحصول على املناصب اهلامة بالنسبة للنسب املتوقعة هلذا - 

.املنصب
:تقنية المعلومات
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معدل تغطية املعلومات ومتثل عدد العمليات اليت حصلت على معلومات قياسية - 
.عن اجلودة ووقت دوران العمل والتكاليف

:االنضباطالتحفيز وحث العاملين على
املقرتحات املقدمة؛- 
املقرتحات املنفذة؛- 
املكافآت املقدمة للعاملني؛- 
مقدار وقت حتسني املقياس؛- 
.نسبة العاملني الذين حققوا أداء املقياس املتوازن- 

.بتصرف221إىل 214ص، - ص،مرجع سبق ذكره،إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي، :المصدر

ــأن بطاقة األداء املتوازن تبني على حنو أعمق وأمش)03- 04(يتضح من املقاييس املفصلة يف اجلدول  ــ ــ ــ ل ما حيدث يف ـ
.املؤسسة، عكس املقاييس التقليدية واليت غالبا تركز فقط على اجلانب املايل يف عملية التقييم

:المؤسسة الجامعيةفي بطاقة التقييم المتوازن ألداء الموارد البشرية- ب
على احملور الرابع يف نظام التقييم املتوازن لألداء وهو حمور النمو والتعلم ،بطاقة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشريةتعرب 

على ، متكن هذه البطاقة من حتقيق عدة مزايا ويف خمتلف التنظيمات األخرىجلامعةواإلبداع واخلاصة باملوارد البشرية يف ا
وعلى الرغم من .يف حتقيق أعلى مستويات األداء ومن مث تبليغ اجلامعة ألهدافهارأسها توضيح مدى مسامهة املوارد البشرية

ا يف بناء بطاقة األداء املتوازن ملجامعةأن كل  ، إال أن هناك قضايا أساسية تؤخذ يف االعتبار على واردها البشريةهلا أسلو
.جامعةالبشرية بتنفيذ االسرتاتيجية العامة للرأسها ربط دور املوارد

الجامعيةبناء بطاقة التقييم المتوازن ألداء الموارد البشرية: 1- ب
يتطلب تطوير نظام قياس للموارد البشرية يشتمل ،جلامعيةااملؤسسة إن بناء بطاقة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشرية يف 

)1(:على

، فقد تكون بعض املوجهات من قبيل اجلامعةحتديد موجهات املوارد البشرية، هذه املوجهات تعتمد على طبيعة خيار - 
داء؛ؤهلة هلا أثر مهم جدا على األاملكوادر حيث أن أهم الاستقرار الكوادر املوهوبة يف وظيفة البحث والتطوير، 

النظام تصبح ضرورية وترتبط وتساهم يف توضيح موجهات األداء نظام عمل عايل األداء، حيث أن حتديد عناصر هذا - 
للموارد البشرية؛

، حيث ..توضيح وحتديد حدود نظام املوارد البشرية، هذا يساعد على تأشري العناصر املطلوبة إلنتاج موجهات األداء،- 
له؛أن الفكرة تتجسد يف حقيقة أن الذي يتم إدارته هو ما مت وضع قياسات ومعايري حمددة

ذلك كحتديد قياسات كفؤة للموارد البشرية، فمثال ميكن أن تكون القياسات مستندة إىل األجر أو التكاليف أو غريها،  - 
.طبيعة الربط والعالقات بني الفوائد واالمتيازات والتكاليف

، دار وائل للنشر، عمان، - سلسلة إدارة األداء االستراتيجي–الرصف والمحاذاة : توجيه األداء االستراتيجيوائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب، )  1(
.138، ص 2009، 1ط
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تعطي يف ارتباطها الصورة الكلية والتأثري متثل العناصر السابقة متطلبات أساسية لبطاقة األداء املتوازن ألداء املوارد البشرية، 
تعكس صيغة التوازن بني متطلبات املوارد البشرية من ناحية السيطرة على التكاليف حيث ، جلامعةاهلام لوجود هذا النظام يف ا

وجوانب خلق القيمة، فالرتكيز على اجلوانب االسرتاتيجية يسهم يف إجياد صيغة التوازن الصحيح بني التكاليف والسيطرة عليها 
. من جهة والعوائد والفوائد املراد حتقيقها من جهة أخرى

التقييم المتوازن ألداء الموارد البشريةلبطاقة جامعةتبني الأهمية : 2- ب
حتقيق جمموعة من الفوائد ميكنها،واردها البشريةبطاقة األداء املتوازن ملفكرة ويف إطار تبنيها لإن اجلامعات على اختالفها
:واملزايا نلخصها يف النقاط التالية

وموجهات األداء األساسية هلم، فتطوير نظام جلامعةاملوارد البشرية يف اإمكانية التمييز بني ما ميكن عمله من قبل - 
خللق القيمة، يوضح الفروق بني املوجهات املؤثرة يف اومصدر ااسرتاتيجيلقياس أداء املوارد البشرية باعتبارهم أصال

االسرتاتيجية واملمكنات اليت تساهم يف العمل؛
لقيمة من جهة أخرى، حيث ميكن للموارد البشرية أن تتوقع ما هي أساليب السيطرة على التكاليف من جهة وخلق ا- 

موارد وتأيت بطاقة األداء املتوازن لل.السيطرة على التكاليف، كما تلعب دورا اسرتاتيجيا يف خلق القيمة واستمرارها
لتوازن بني هذين الدورين؛البشرية

، من خالل طرح مسئويل املوارد البشرية ضمن جلامعةاسرتاتيجية احتديد مدى مسامهة املوارد البشرية يف تنفيذ وإجناح- 
، حيث تلعب بطاقة التقييم املتوازن جلامعةسؤال حول مدى مسامهة املوارد البشرية يف األداء با) البطاقة(هذا النظام 

؛امورد بشري باجلامعة خاصة األستاذ فيهألداء املوارد البشرية هنا دور يعكس منحىن اخلربة لكل 
م يف جناح تنفيذ اسرتاتيجية -  أي ،اجلامعةتشجيع مديري املوارد البشرية على الرتكيز احملدد على كيفية مسامهة قرارا

م االسرتاتيجية؛ اإلدارة الفعالة ملسؤوليا
القياس ضمن تأيت بطاقة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشرية على إعطاء مرونة أكرب حبكم إمكانية تغيري مؤشرات - 

.احملاور األربعة بسهولة، عكس أنظمة قياس األداء التقليدية واليت غالبا ما تكون يف إطار مؤسسي ال يقبل التغيري
وعليه فالتبين اجلاد لبطاقة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشرية والبناء الصحيح هلا، ميكن اجلامعة من التحكم يف موجهات 

من استخدامات وتطبيقات هذه البطاقة اليت تعكس ) النقاط السالفة الذكر(البشرية، مما جيعلها تستفيد األداء لدى مواردها 
التقييم السليم ألداء املورد البشري من خالل إحداث التوازن بني باقي حماورها وحمور التعلم والنمو املرتبط أساسا بالعنصر 

.البشري فيها
قييم المتوازن لألداء البشري في الجامعة بالتركيز على المحور نموذج وتصور مقترح لبطاقة الت: 3- ب
الرابع

ا املرتبطة خاصة مبواردها البشري ويف حدود تدعيم التحسني ةيف إطار تفعيل ممارسات اجلامعة وترشيد قرارا
اأنشطتهااملستمر يف  املوارد البشرية عملت الباحثة على رسم منوذج مقرتح لبطاقة التقييم املتوازن ألداء ،وجودة خمرجا

:)03-05(يف اجلامعات ممثل يف اجلدول 
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نموذج وتصور مقترح لبطاقة التقييم المتوازن لألداء البشري في الجامعة):03-05(جدول رقم 
مضمون المقياسالمقاييسالمحاور

المقاييسالمحور المالي
المالية

ميكن احلديث عن هذا احملور وضبط مؤشرات قياسه فقط من خالل تبين فكرة اجلامعة 
بعيدا عن الدعم املايل من طرف الدولة،  املنتجة يف إطار احلرية األكادميية واالستقالل املايل

:ذلك يف حالة اجلامعات اخلاصة املمولة ذاتياك
املدعمني ماليا ألنشطة اجلامعة ووظائفها؛مقياس عدد الشركاء االقتصاديني - 
.مقياس عدد براءات االخرتاع اليت يتم بيعها للمستفيدين والتحصيل املايل للجامعة من وراءه- 
مقياس عدد البحوث التطبيقية اليت تبحث فيها اجلامعات عن حلول ملشاكل املؤسسات - 

االقتصادية واملالية مبقابل مايل؛
ا املرجعية مبقابل مايل ضمن ةعدد املؤسسات االقتصادي-  اليت تشكل اجلامعة عضو يف مجاعا

...عقود دورية
محور العمالء

الطلبة، (
مؤسسات 
، االستخدام
الشركاء 
)االقتصاديين

مقاييس 
العمالء

:ةالطلب
عدد اإلضرابات اليت حيدثها الطلبة وفق معيار زمين معني؛- 
مشوارهم الدراسي وفق معيار زمين معني؛عدد الطلبة احلاصلني على درجات جيدة يف - 
عدد الطلبة احلاصلني على بعثات علمية وفق معيار زمين معني؛- 
م من طرف مؤسسات االستخدام من اجلامعة وفق معيار زمين -  عدد الطلبة الذين يتم استقطا

معني؛
م؛-  م وأساتذ رضا الطلبة على جامعا
.طلبتهاصورة املؤسسة يف ذهن - 

:االستخداممؤسسات 
م مباشرة من اجلامعةعدد امل-  ؛وظفني اجلدد من الطلبة يف إطار استقطا
م عنهم-  م ومدى رضا مؤسسا ؛عدد اخلرجيني الذين أصبحوا يشغلون مناصب وفق ختصصا
م الوظيفية-  .مدى رضا مؤسسات االستخدام على جودة خمرجات اجلامعة يف إطار منجزا

:الشركاء االقتصاديين
؛اليت رفعها الشركاء االقتصاديني إىل اجلامعةالشكاويعدد - 
؛من اجلامعة إىل شركائها االقتصادينيعدد حاالت عدم الرد على رسائل الشكر املوجهة - 
ا البشرية والعلميةالراضني على نشاط االشركاء االقتصاديني نسبة -  .جلامعة وخمرجا
.شركائهاصورة املؤسسة يف ذهن - 

محور األداء 
اإلداري 

والبيداغوجي 
للجامعة

مقاييس 
العمليات 
اإلدارية 

والبيداغوجية
للجامعة

:وتشمل المقاييس التالية
مؤشر القيادة عدد املوظفني الذين يشغلون مناصب قيادية؛ -
الذين يتم حفزهم دوريا؛) أساتذة وإداريني(عدد املوظفني (مؤشر الدافعية -
؛  (%)مؤشر دوران املوظفني -
باجلامعة؛ نيمؤشر سنوات خدمة املوظف-
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مؤشر متوسط عمر املوظفني باجلامعة؛-
السنة؛/ األيام –مؤشر الوقت املنفق يف التدريب، التعلم، التطوير واإلبداع -
؛ (%)نيالدائمنياملوظف/ املؤقتنينيعدد املوظفمؤشر -
، ماجستري، دكتوراه أو درجة )إداريني(يسانس نسبة املوظفني احلاصلني على لمؤشر -

؛(%)األستاذية باجلامعة 
عدد مرات تغيب كل موظف يف الشهر أو الثالثي (مؤشر متوسط التغيب عن العمل -

حسب املؤشر املوضوع من طرف اجلامعة؛ 
؛)ختول هلم سلطة اختاذ القراراتنالذيعدد املوظفني(مؤشر التمكني -
لبناء وتنفيذ برامج التدريب، التعلم، التطوير واالتصال وبرامج الدعم التكلفة السنوية -

.للمورد البشري داخل اجلامعة

محور النمو 
والتعلم 
واإلبداع

مقاييس التعلم 
والنمو الذاتي

: اإلبداع في الجامعة
: حيث ميكن قياسه من خالل املؤشرات التالية

حلل املشكالت؛استحداث أساليب وطرق عمل جديدة عدد مرات -
عدد براءات االخرتاع اليت تدخل يف رصيد اجلامعة؛ -
عدد البحوث األساسية واملقاالت العلمية املنشورة؛-
.عدد عمليات البحوث والتطوير اليت تتم يف اجلامعة-

:)"منظمة متعلمة"بناء جامعة قائمة على التعلم (التعلم التنظيمي 
تصميمهايتموالتكامل،بالشموليةتتصفللتفكريأنظمةحيث جيب على اجلامعة تبين

:خالل البناء السليم لـمنمستمروإدامتها بشكلوتطويرها
رؤية اجلامعة ورسالتها وإشراك املوظفني فيها؛-
ا وربطها بقيم ومعتقدات موظفيها؛- قيم اجلامعة ومعتقدا
أو االتصاالت )طلبةأساتذة، إداريني وحىت :بني املوظفني(االتصاالت الداخلية -

مبحيطها، مبراكز وخمابر البحث ومكاتب الدراسات، : عالقة اجلامعة(اخلارجية 
؛)اجلامعات خاصة األجنبية

تساعد على تبادل املعارف ) هيكلة أفقية ال هرمية(التنظيمي للجامعة تكييف اهليكل-
وانسيابية املعلومات؛

ومة يف وقتها؛مساعدة على توفري املعلتوفري نظم معلوماتية-
توفري الوسائل التكنولوجية والنفسية املساندة للتعلم التنظيمي اجلامعي كاألنرتنت، -

.االكسرتانت واألنرتانت
تعمل الجامعة وفق هذا المقياس بالتركيز على: التدريب والتطوير

عدد مرات تدريب موظفيها وفق برامج تدريبية مدروسة وقائمة لتغطية االحتياجات -
بية هلم وتكاليفها وفق معيار زمين معني؛التدري

التطوير التنظيمي بالرتكيز على اجلانب البشري يف اجلامعةعدد مرات تبنيها السرتاتيجية -
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؛وحتديد تكاليفها وفق معيار زمين معني
التطوير اإلداري بالرتكيز على تطوير املدراء وقادة الرأي عدد مرات تبنيها السرتاتيجية -

؛وفق معيار زمين معنيباجلامعةوالقرار 
بالرتكيز على الرفع من مؤهالت ومهارات ملواردها البشرية تطوير املسار الوظيفي دورية -

يئتهم لشغل مناصب أعلى .وفق معيار زمين معنيوخربات املوظفني يف اجلامعة و
:مالحظة

كم املوارد املنفقة على : عند قياس هذا املنظور جيب االعتماد على مقاييس مثل
اإلبداع، التطوير، التعلم والتدريب، إال أن القدرة الفعلية على االبتكار أو التعلم اجلديد 

جدوى و الذي مت، ميثل عادة مفهوماً غري حمدد بدقة، خاصة إذا أردنا حتديد مدى فائدة 
فاإلبداع والتعلم . كيف يتوقع أن يسهم يف النجاح املستقبلي للجامعةالتطوير اجلديد أو

والتطوير والتدريب أمور ميكن قياسها فقط إذا توفرت فكرة واضحة عما تتضمنه هذه 
تم املقاييس يف جمال رؤية التعلم والنمو بتوصيل  العمليات وما ال تتضمنه، حيث 

. اإىل األفراد العاملنيامعةإسرتاتيجية ا
إعداد الباحثة: لمصدرا

ال بد من حتديد األهداف يف كل حمور وإظهارها من )03- 05(واملبني يف اجلدول يف إطار هذا النموذج املقرتح 
ال بد أن يكون هناك تناسق أين خالل مؤشرات مع قيمها املستهدفة، مث دجمها واألهداف االسرتاتيجية للجامعة، 

ع ــــها مــــتال تنسيق اسرتاتيجيـــــامعة ويسهــــلي للجـــور مما جيعل النموذج يقيس األداء الكــــــكل حمامنيـــــوانسجام بني مض
كمعيار يستند إليه يف حتديد حمور لاألنظمة التنفيذية فيها، حيث يتم استخدام كل معيار من املعايري املوضوعة يف ك

.احنراف األداء على ما هو خمطط يف كل حمور
)Six Sigma(ستة سيجما: ثانيا

امتــدادا لتطــور علــم اإلدارة وممارســاته يف الغــرب ويف اليابــان منــذ عقــدي ســبعينات ومثانينــات )Six Sigma(متثــل التقنيــة 
ــالقــــرن العشــــرين، حيــــث ظهــــرت اجلــــودة الشــــاملة الــــيت أدت إىل تطــــور األدوات العلمي ـــ ــة واإلحصــــائية يف سبيـــــ عــــن ف ــــــــل الكشــــــــ

ــاملشـــكالت والعمـــل علـــى إزالت ــ ـــــدف حتســـني األداء املؤسس،هاــــــ ــ حيـــث  ي عمومـــا وأداء املـــوارد البشـــرية علـــى وجـــه اخلصـــوص، ـــــ
ــــك ــانت ستــــ ــ ــة ســـيجما أهـــم هـــــ ــ ــاستخ،)(ذه األدوات، فســـيجما هـــو احلـــرف الثـــامن عشـــر يف األجبديـــة اإلغريقيـــة ورمـــزه ـــ ــ دمه ــــــ

ـــاإلحص ـــللائينيــــ ـــداللة علــى االحنـــــ راف املعيــاري، الــذي يعتــرب مؤشــرا لوصــف االحنــراف أو التبــاين أو التشــتت أو عــدم التناســق يف ــــــــ
حاجــــات العميــــل ومنطلقهــــا هــــو حتقيــــق . الــــيت نعــــرب عنهــــا اقتصــــاديا بفجــــوة األداء،)1(عمليــــة مــــا بالنســــبة لألهــــداف املســــطرة
.يف األداءءوتوقعاته بأقل التكاليف وبال أخطا

يد الربواري، حلسن عبد اهللا باشيوة، )  1( ، 2011، 1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط- مفاهيم وأسس وتطبيقات–إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة نزار عبد ا
.357ص
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Sixمفهوم ستة - أ Sigma:
Sixتعرف تقنية  Sigmaا :على أ

عبــارة عــن مشــروع حلــل املشــاكل، حيــث حيتــوي كــل مشــروع علــى مشــكلة يف التصــميم أو العمليــة وتبحــث عــن " -
) 1(".وتقوم االسرتاتيجية الناجحة بتوجيه طاقات الناس حنو إجياد احللول وحتسني خطوط اإلنتاج األساسية.حل

Sixكما ميكن الرتكيز يف تعريف  Sigma2(:على أنه(

مقياس إحصائي لألداء متعلق بالعمليات اإلدارية أو تصنيع املنتجات؛
 األداء؛هدفه يصل إىل مستوى الكمال واإلتقان وحتسني
نظام إداري لتحقيق الريادة يف القيادة واألداء على مستوى عاملي.

Sixوتقوم فكرة  Sigma داء، سواء يف تقـدمي اخلـدمات األعلى هدف الوصول إىل تقليل وختفيض عدد العيوب يف
قيـق دقـة يف األداء تعـادل دة معيبـة يف مليـون وحـدة منتجـة، هـذا يعـين حتــــــوح3.4أو إنتاج املنتجات، ليصل إىل نسـبة 

التبــاين احلاصــل يف العمليــة، هــذا مــا يعكــس شــبه غيــاب كامــل لفجــوة األداء الــيت )(، حيــث متثــل 99.99966%
.متثل الفرق بني األداءين الفعلي واملعياري

:نظام تحسين العمليات الحالية-ب
، حيـث ظـامللمراحـل الـيت يتكـون منهـا النهي عبارة عن اختصار لألحرف األوىل و )DMAIC(يسمى نظام دمييك 

ءدااألب يف و خطــاء والعيــاألويســتخدم لتحســني العمليــات احلاليــة لألعمــال؛ أي اكتشــاف يشــتمل علــى مخــس مراحــل 
:هذا النظاميربز) 03-08(قبل وأثناء وقوعها وتصحيحها الفوري أثناء العملية، الشكل

لنموذج ستة سيجما)DMAIC(تطبيق عمليات التحسين باستخدام نظام ): 03-08(شكل رقم 

.279، ص2008، 1، عمان، طاملسرية للنشر والتوزيع والطباعة، دارتطبيقات في إدارة الجودة الشاملةالعلي، عبد الستار : المصدر

لنمـــوذج ســـتة ســـيجما، الـــيت تتميـــز بالتكامـــل علـــى النحـــو )DMAIC(عناصـــر نظـــام )03-08(حيـــدد الشـــكل 
) 3(:التايل

، دار اليازوري للنشر والتوزيع، مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات والخدمات–إدارة الجودة المعاصرة حممد عبد العال النعيمي وآخرون، )  1(
. 227، ص 2009عمان، 

.216املرجع نفسه، ص)2(
يد الربواري، حلسن عبد اهللا باشيوة، )  3( . 366- 365ص، - ، صمرجع سبق ذكرهنزار عبد ا

)Define(أوجد

)Control(سيطر )Measure(قياس

)Improve(حسن)Analyze(حلل
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 كـذا التعريـف بأهـداف املشـروع اخلاضـع ن خالل حتديد أين تكمن املشكلة،  وذلك م):أوجد(عرف المشكلة
.والعمليات احلالية املطبقةللتحسني

مــن خــالل احلصــول علــى معلومــات موثــوق منهــا ولــيس فقــط االعتمــاد علــى أفكــار واعتقــادات : قيــاس األداء
ـا هـذه الطريقـة، ألن الثقـة يف جمـال  املوظفني أو حىت العمالء، هذه اخلطـوة تعتـرب مـن أهـم اخلطـوات الـيت تتميـز 

.من مصادرها املوثوقةالعمل جيب أن تعطى للحقائق واملعلومات
بعــد التعــرف علــى مســتوى األداء يف جمــال املشــكلة، جيــب القيــام بالعمــل علــى الوصــول إىل :تحليــل األســباب

.األسباب اجلذرية للمشكلة من خالل التحليل اإلحصائي ومقارنة املعلومات وحتليلها
املمكنـة ومـن املهـم أن يكـون املوظفـون بعـد حتليـل املشـكلة يـتم البـدء بـاقرتاح احللـول : تحسـين وتطـوير الحلـول

العـاملون علــى هــذه املشــكلة جــزء مــن الفريــق الــذي يعمـل علــى إجيــاد احللــول، كمــا ميكــن إدخــال العمــالء كجــزء 
. من فريق العمل إلجياد أفضل احللول املناسبة ملواجهة املشكلة حمل البحث

والتأكـد مـن .ف يـتم بالفعـل تطبيقهـا وتفعيلهـاالتأكد من أن احللول يف اخلطـوة السـابقة سـو : السيطرة والضبط
ــــأن كـــل األجـــواء احمليطـــة ســـتكون متـــوفرة بالشـــروط الـــيت تسم ح باســـتدامة احلـــل وأن ال تعـــود املشـــكلة للظهـــور ــــ

جمــددا، لضــمان عــدم حصــول احنرافــات عــن األهــداف املنشــودة لتلــك العمليــات واحتمــال حتقــق العيــوب، كمــا 
.  ط العملية ومراقبتها املستمرةتتضمن هذه اخلطوة آلية لضب

Sixتقنيةمن خاللفي الجامعة ةرد البشرياتطوير مهارات المو -ج Sigma:
كالتحسني املستمر يف يف اجلامعة ختتلف باختالف املشروع املختارSix Sigmaتقنية على الرغم من أن مضامني 

إال أن اهلدف من استخدامها واحد ويتلخص يف،الربامج األكادميية أو املخرجات اجلامعية أو يف العمليات اإلدارية
تساعد اجلامعة Six Sigmaتقنية وعليه فإن .يف العمليات واخلدماتوالعيوب ت ختفيض االختالالالسعي إىل 

)1(:على

اجلامعة؛مراقبة التفاوتات يف مستويات - 
؛الرتكيز على الطالب وكل املستفيدين من اخلدمات واألحباث اجلامعية- 
؛التقومي على أساس البيانات- 
؛التحسني املستمر للجودة- 
؛املبادرة اليت تعتمد على اخلطط االسرتاتيجية- 
؛مسامهة أعضاء هيئة التدريس أثناء العملية- 
.مستوى الكليةو مج اتقومي مستوى املقرر، مستوى الرب - 

إشكالية تبين : امللتقى الوطين الثاين حولة، كأسلوب حديث لتحسين أداء المورد البشري في الجامعSigmaixSجرمان الربعي، بلعابد دليلة، ) 1(
.07، ص11/03/2014-10، ،، جامعة عباس لغرور، خنشلةاجلامعات اجلزائريةاألساليب احلديثة لدعم التحسني املستمر يف 
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Sixوعليه فإن حتقيق األهداف سالفة الذكر باعتماد تقنية  Sigma يشكل انعكاسا ملستوى األداء البشري يف
ات التحسني املستمر ــــــدام هذه التقنية ويعد يف ذات الوقت املستهدف من عمليــــاجلامعة والذي يعترب شريكا يف استخ

Sixتطبيقاتواملباشر لاهلدف األولتطوير املوارد البشرية وفق هذه التقنية، حيث يشكل  Sigma املؤسسات يف
)1(:ميكن إبراز تأثريها على النقاط األربعة التاليةوبناء عليه.ة وغريهاياجلامع

 الخبرة(Experience): تسمحSix Sigma مشروعها بتعلم اجلامعة والقائمني علىللموارد البشرية يف
DMAICأو إعادة تصميم العمل، كما متكنهم من إتقان عملية/جمموعة مهمة وفعالة من األدوات لتطوير و

.اليت أصبحت طريقة معتمدة وفعالة حلل املشكالت
زود جهود ـــــــت:ورـــالظهSix Sigmaلى كل ــــــعةـــــواردها البشريـــــــــمات ــــرق الالزمة الختبار إمكانيـــــاجلامعة بالط

م أمام  .دارة اجلامعةإاملستويات، بالتايل ستكون هناك فرصة هلؤالء إلظهار قدرا
تسمح:الحماسSix Sigmaبالتعامل مع قضايا مشروعها للموارد البشرية يف اجلامعة والقائمني على

م  م يف حل املشكالت يف احقيقية تؤثر على قدرا لعمل بشكل جيد، ما يسمح هلم بالتعرف على مسامها
م أعضاء يف الفريقاحلوافزوهذا ما يبعث فيهم احلماس للعمل أكثر، إضافة إىل  .املالية والعوائد املتأتية من كو

تساعد :التعلمSix Sigma ات تعتمد على على تعلم كيفية التعامل مع األمور وطرح أسئلة أفضل واختاذ قرار
. احلقائق

Sixميكن القول أن وعليه  Sigma متثل أحد أهم التقنيات احلديثة اليت ميكن أن تتبناها اجلامعة يف تقييم أداء
حتديد االحنرافات يف أدائها والوقوف على مسبباته وحماولة معاجلتها للتقليل من الفجوة القائمة بغية ،مواردها البشرية

باخلربة الالزمة ملواجهة من أداء املوارد البشرية يف اجلامعة من خالل تزويدهمبني مستوياته املقدرة واحملققة، مما يطور 
م م أمام إدار م ،ومسئوليهممواقف العمل املختلفة وإظهار إمكانيا بالتايل الرفع من محاسهم الوظيفي وزيادة قدر

.على التعلم ضمن فرق العمل يف خمتلف املواقف اليت تواجههم أثناء أداء وظائفهم
)Degree Evaluation-360(تقييم 360°عملية: ثالثا

ــا درجـة تقيـيم مــن أهـم األسـاليب الـيت اسـتحدثتها املؤسســات 360°تعتـرب عمليـة  املعاصـرة، تتصـف بالشـمول أل
الرؤسـاء، الـزمالء، : داد املـوارد البشـرية باملؤسسـة مبعلومـات شـاملة عـن مسـتويات أدائهـم مـن كافـة الزوايـاـــــــــتقوم علـى إم

وعلــى الــرغم مــن أن هــدف هــذا األســلوب تطــويري بالدرجــة األوىل ويقتصــر علــى تقيــيم .املرؤوســني، العمــالء وغــريهم
)2(.ة اإلدارية؛ إال أنه ميكن استخدام نتائجه يف العديد من النواحي اإلدارية واالسرتاتيجيةشاغلي الوظيف

، جملةكوندورمؤسسةحالةسيغما دراسةتطبيق الستةمعالجزائريةالمؤسسة االقتصاديةفيالتدريبلسياساتالتوافقإمكانيةمحيدة، زواويرابح،بوقرة)1(
.32.، ص2012، )30(العدد،جامعة بغداداالقتصادية،للعلومكلية

. 448، صمرجع سبق ذكرهمجال الدين حممد املرسي، )2(
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ـــويتســم ه ـــذا األســـــ ـــلوب بالشــمولية، لشــموليته علــى مصــــــ ـــادر خمتلفــة جلمــــــــ ـــع املعلومــات مــــ ـــن طـــــ ف املقــيم إلمتــام ر ـــ
، الــيت تعــين أن لكــل )FEED BACK°360(زاويــة 360تســمى كــذلك بطريقــة التغذيــة العكســية عمليــة التقيــيم، 

ا األمور يربز خمتلـف األطـراف )03-09(والشكل .)1(مصدر من مصادر التقييم واملعلومات زاويته اخلاصة اليت يرى 
:األسلوبوفق هذا اليت تشكل مصدرا للمعلومات يف عملية تقييم أداء املوارد البشرية

360°التقييم وفق ): 03-09(شكل رقم 

Source : Robert Le Duff , Encyclopédie du gestion et de management, édition Dalloz , Paris, 1999, p896.

) 2(:ومن أهم مزايا هذا األسلوب وعيوبه نذكر

المزايا:
الشمول، حيث يتم جتميع بيانات األداء من مصادر متعددة؛- 
ارتفاع جودة املعلومات املتوافرة عن األداء؛- 
األداء؛تعضيد جهود اجلودة الشاملة من خالل الرتكيز على انطباعات العمالء الداخليني واخلارجيني عن - 
.تقليل التحيز نظرا لتعدد مصادر التقييم- 
العيوب:

التعقيد النسيب للنظام نظرا الحتوائه على مصادر متعددة؛- 
احلساسية جتاه تقييمات بعض الفئات مثل املرؤوسني والزمالء؛- 
إمكانية ظهور آراء متضادة حول األداء مما قد يقلل من دقته؛- 
.لية يف االستخداماحلاجة إىل تدريب خاص لتحقيق الفعا- 

يعــدد وحيـدد لنــا أبعــاد األداء الـيت ميكــن ملصــادر التقيــيم 360°إن تعـدد واخــتالف املصــادر يف أسـلوب التقيــيم 
:)03-06(اجلدول املختلفة سالفة الذكر مالحظتها واليت ميكن إبرازها من خالل 

خالصات كتب املدير ورجال األعمال ، إصدار الشركة العربية ،-زاوية360التقييم الوارد من -نظام التغذية العكسية ، مارك إدواردز، أن إيوين)  1(
.2، ص1998، )21(، القاهرة، العدد )شعاع(لإلعالم العلمي 

.448، صمرجع سبق ذكرهمجال الدين حممد املرسي، )  2(

اءــــــــــــــــالرؤس

املقيم
زبائن خارجيني

الءــــــــــــــــالزم
زبائن داخليني

سنيو املرؤ 
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المختلفة مالحظتهاأبعاد األداء التي يمكن لمصادر التقييم ): 03-06(جدول رقم 
العمالء الرؤساءالزمالءالمرؤوسونأبعاد األداء

مهارات إدارية

مهارات قيادية

مهارات اتصال

مهارات اختاذ القرار

مهارات فنية

احلافز الذايت

مهارات التعامل مع العمالء
.2، صذكرهمرجع سبق مارك إدواردز، أن إيوين، : المصدر

ــــه ميكــــن الق ـــــول أن األســـــــــوعلي ـــــاليب احلـــــــ يف اجلامعــــة وحــــىت خمتلــــف املؤسســــات ديثة لتقيــــيم أداء املــــوارد البشــــريةــــــ
ـا تتميـز بالشـمولية يف اعتمـاد مصـادر املعاصرة ، تعترب األفضل واألجنع بالنسبة للمؤسسة يف نظامها التقييمي، ذلـك كو

ـــا ســـواء مـــن خـــالل خمتلفـــة للتقيـــيم، مـــع إع طـــاء العميـــل أمهيـــة كبـــرية العتبـــاره املســـتهدف مـــن أنشـــطة املؤسســـة وعمليا
ــا، بالتــايل يشــكل مصــدرا هامــا للمعلومــات الــيت تســاعد املؤسســة يف بنــاء  ا أو اســتهالكه ملنتجا اســتفادته مــن خــدما

.مواردها البشريةنظام تقييم فعال ألداء 
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وتأثير االستراتيجيات التنموية عليهالمؤسسة الجامعيةالموارد البشرية في أداء : رابعالمبحث ال
تمعات من خالهلاوأمهيته من خلق املعارف، اجلامعةإن خصوصية الدور الذي تلعبه ويف إطار .نشرها وخدمة ا

ساسي ملختلف مواردها واملوجه األول أصال اسرتاتيجيا ومصدرا أساسيا خللق القيمة واحملرك األاملورد البشري اعتبار
نا نصب اهتمامنا ونركز موضوع حبثنا يف اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية اليت ميكن أن تتبناها هذا جعل، ألدائها

.األداء البشري فيهاوحتديد أثرها على وحماولة رسم عالقتها اجلامعة 
المؤسسة الجامعيةأثر االستراتيجية التدريبية  على أداء الموارد البشرية في : المطلب األول

بالرجوع إىل خمتلفة دواعي ومسببات حتسني والرفع من أداء املوارد البشرية يف اجلامعات ميكن رسم عالقة وأثر 
:اليةاالسرتاتيجية التدريبية على أداء املوارد البشرية يف اجلامعات من خالل العناوين املو 

المؤسسة الجامعيةاالستراتيجية التدريبية ومحددات أداء الموارد البشرية في : أوال
لقد أشرنا يف بداية هذا البحث أن حمددات األداء سواء يف املؤسسات اجلامعية أو غريها تتمثل يف أربع نقاط 

:أساسية نعمل على حتديد أثر التدريب على كل منها عل النحو التايل
اليت خيضع هلا ومبا حتويه من اتيجية التدريبية تتأتى من االسرت يفتهظو مبتطلبات املوظف إن معرفة : المؤهالت

، مما يكسبه مؤهالت تضاف إىل مؤهالته من التدريب العام قبل التحاقه بالوظيفة، هذا يؤدي إىل برامج مناسبة
.  الرفع من أداءه وجعله أكثر كفاءة وفعالية

إضافة إىل مهاراته املوروثة، مهارات متنوعة عند خضوعه لربامج تدريبية املورد البشريكتسب ي: المهارات
مستمرة طوال مساره الوظيفي، حيث كلما زاد استعداده لتقبل هذه الربامج كلما زادت مهاراته الوظيفية، كما 

ته فعالية الربامج التدريبية تزيد من قدر وأخريا جناعة و .أن منحىن اخلربة لديه له تأثري على كم ونوع املهارات لديه
.ثر إجيابا يف زيادة معدالت أداءهؤ ومن مث تومهارته

م، كلما قللت من : التحفيز كلما كانت الربامج التدريبية اليت خيضع هلا املوظفون نابعة من واقع احتياجا
.ضغوط العمل لديهم وكانت حافزا للرفع من األداء لديهم والتميز فيه

اليب وحىت ـــــاهيم وأســـــــد، مفـــــر ثقافة املؤسسة بني موظفيها من عادات، تقاليـــــيعمل التدريب على نش: الثقافة
م نابعة وتصب يف ثقافة املؤسسة  م الوظيفية وجعل ثقافا أهداف، بالتايل يسهم التدريب هنا يف تعديل سلوكيا

.يف آن واحد
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التدريبية من منظور إدارة األداءاالستراتيجية:  ثانيا
من خالل ربط عالقة التدريب اجلامعية وغريها،ميكن حتديد تأثري التدريب من منظور إدارة األداء يف املؤسسات 

)1(:مع كل عنصر من عناصر إدارة األداء على النحو

: تخطيط األداء وعالقته بالتدريب-أ
أساس نشاط التدريب مبا تتضمنه من معلومات مهمة فهو ختطيط األداء هو نقطة البداية يف إدارة األداء، من مث 

:حيتاجها خمطط التدريب وال ميكنه جتاهلها من أمهها
وصف العمل املطلوب وأسلوب تنفيذه؛-
حجم وسرعة ومستوى جودة األداء املستهدف؛-
.ولةتوقيت العمل وحدود التكلفة املقب-

: توجيه األداء وعالقته بالتدريب-ب
يعتربها حيث على أرض الواقع يف حمل األداء ذاته، اومستمر احقيقياتدريبيامتثل عملية توجيه األداء نشاط

تعتمد مفاهيم وتقنيات التعليم حيث وتنمية مهاراته، ورد البشرييف بناء قدرات املاالكثريون األكثر فعالية وتأثري 
ات توجيه األداء املتابعة املستمرة لعناصر ـــــل عمليـــــوتشم. ر من الرؤساء املختصنيـــــــباملمارسة حتت اإلشراف املباش

رد القائم بالعمل، ظروف األداء احمليطة، إمكانيات ومستلزمات األداء وما قد يطرأ على املناخ ــــــاألداء املختلفة، الف
.احمليط من متغريات

:خيص األداء وعالقته بالتدريبتش-ج
تعترب عملية تشخيص األداء مرحلة أساسية يف إدارة األداء، غايتها البحث يف أسباب الفجوة اليت تفصل مستوى 
األداء الفعلي عن مستواه املخطط أو املستهدف، بالتايل فتح الطريق حنو العالج ومن مث يكون تشخيص األداء هو 

ويلعب الكشف املبكر عن . داء مبا يتناسب واألسباب احلقيقية اليت مت الكشف عنهااملدخل حنو عالج قصور األ
اجتة من املتابعة ـــــات النــومـــــه اإلدارة على املعلــــــد فيــــــتعتمحيث الية التشخيص، ـــــــيف فعا مهماعيوب األداء دور 

واملقارنة مع مستويات .رتشاد مبالحظات العمالء وشكاويهمالفورية واالساريرـــــم التقــــــدام نظــــــالحقة باستخـــــوامل
وتنتهي عملية التشخيص . األداء يف فرتات زمنية خمتلفة أو يف قطاعات خمتلفة داخل املؤسسة أو مؤسسات خارجية

ا . بتحديد مصادر القصور وأسبا
: تقييم األداء وعالقته بالتدريب-د

ومقارنته باألداء املستهدف واحلكم ورد البشري هدفها قياس أداء امل،مهمة يف نظام إدارة األداءتقييم األداء حلقة 
دف عملية تقييم األداء إىل الكشف عن مدى توافق الفرد مع العمل املسند إليه ــــــــعلى مدى الكفاءة، كذلك 
ذه العملية واحدة من عناصر نظم إدارة األداء اليت تتعلق نتائجها بعمليات ـــــؤسسة، هــــــــوزمالءه وظروف األداء يف امل

يد، )  1( ص، -، ص2009، )07(جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، العدد االستثمار في التدريب كأداة لتحسين األداء،تيماوي عبد ا
465 -466.
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ل معها من ـــــكن التعامـــــــور يف أداء املورد البشري اليت ميـــــي القصـــــدريب عن نواحـــــــالتدريب؛ إذ تكشف ملخطط الت
ال اء يف ذلك مع عمليات تشخيص وحتليل األداء وصو وتتكامل عملية تقييم األد.دريب املختلفةــــــطة التـــخالل أنش

.الوسائل لعالجهعإىل التحديد السليم ملظاهر قصور األداء ومصادره وأسبابه ومن مث أجن
: تطوير األداء وعالقته بالتدريب-ه

تصور اليت كشفإن تطوير األداء هو الغاية النهائية اليت تسعى إليها نظم إدارة األداء؛ إذ تتعامل مع مظاهر الق
واهلدف من التطوير هو حتقيق التعادل . عنها عمليات تشخيص وحتليل وتقييم األداء باملقارنة بأهداف وخطط األداء

.أو التماثل بني مستويات األداء الفعلي وبني املستويات املستهدفة يف خطة األداء
:من منظور خمتلف متاماً يتمثل فيما يلي" التدريب"ويف ضوء معطيات نظام إدارة األداء ينطلق التعامل مع 

يعترب التدريب آلية لتطوير وحتسني األداء الفعلي للموارد البشرية للوصول إىل مستوى األداء املستهدف كما -
حتدده خطط األداء؛

والتحسني املرغوب يف ضوء التحقق من حجم فجوة األداء ومصادرها يكون اختيار التدريب لتحقيق التطوير -
والعوامل املؤثرة فيها؛

يتم استخدام التدريب يف إطار كونه عنصر من حزمة متكاملة من أدوات التطوير والتحسني تتعامل مع جممل -
أطراف األداء وليس مع املورد البشري فقط؛

ا قد يعاين القائمني بالعمل يف جماالت التد- ريب املختلفة أنفسهم من عيوب األداء تتطلب التدخل لبحث أسبا
.وحتديد آليات العالج املناسبة

وعموما حىت ينجح املوظفون يف اجلامعات يف أداء مهامهم بكفاءة وفعالية وبغرض حتسني وتطوير والرفع من 
)1(:مستويات أدائهم ال بد على اجلامعة العمل على

م ومؤهالهاموظفيتدريب - ؛ومناسبةمن خالل وضع برامج تدريبية جديدةمعلى اختالف مستويا
التفرغ للمهام مهيئات التدريس، على املستويني املهين واالقتصادي ليتاح هلخاصةهاموظفيحتسني أوضاع -

م تمع؛املنوطة  وتكريس كامل جهودهم ملهام التعليم والبحث العلمي وخدمة ا
دف تطوير القدرات وتبادل اخلربات خاصة يف خاصة، هاموظفيعاون بني إنشاء شبكات ت- هيئات التدريس 

احلديثة؛والتكنولوجياتاتيجمال التقن
؛تسهيل احلراك األكادميي لألساتذة على مستوى الوطين واإلقليمي والدويل-
ا؛- تدريب املوظفني اإلداريني على التحكم يف التقنية ومستحدثا
لتدريب على تلك العمليات التكوينية املستمرة اليت يتلقاها األستاذ أثناء اخلدمة لضمان مواكبة يطلق مفهوم ا-

التطور الذي يطرأ على الربامج الدراسية واملناهج وطرق التدريس وتقنياته والبحث العلمي، نتيجة للتطور 
.يستهدف الرفع والتحسني من أداءهاالجتماعي والتقين املستمر

.143-142ص، - ، صمرجع سبق ذكره، الشاملة في التعليم العاليإدارة الجودة يوسف حجيم الطائي وآخرون، )  1(
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يتضح الدور واألثر اإلجيايب مبختلف عناصر إدارته،مبحددات األداء وكذا من خالل إبراز عالقة التدريب وعليه و 
نتيجة ملا الذي يظهر أساسا يف حتسني والرفع من األداء بكل أبعاده،اجلامعةللتدريب على أداء املوارد البشرية يف 

.حيققه من تعديل يف سلوكيات املوظفني اليت ختلق لديهم الرضا يف إطار توليد اإلحساس املطلق باالنتماء للمؤسسة
دف من خالهلا الرفع من أداء اجلامعاتكما ميكن القول أن  ، هذا ما مواردها البشريةتتبىن اسرتاتيجيات تدريبية 

ريبية على أداء موظفيها، شرط توافق الربامج التدريبية املوضوعة مع التحديد الدقيق يعكس التأثري اإلجيايب للعملية التد
م ومناصبهم . لالحتياجات التدريبية للموظفني على اختالف مستويا

المؤسسة الجامعيةأثر التعلم التنظيمي على أداء الموارد البشرية في : المطلب الثاني
، يظهر من خالل تركيز اجلامعيةاتاملؤسسإن الفائدة املنتظرة من االهتمام باسرتاتيجية التعلم التنظيمي من قبل 

قيقة األداءـــــوائها، هذا يسمح للجامعة أن تقف على حــــــلى جدواها وعلى إجناز املوظفني حتت لـــــــاجلهود والتعرف ع
من خالل مهارة إجياد املعرفة أو احلصول يف مستوياته، تحوالت اإلجيابية املطلوبةذا الكوعلى نواحي التقصري فيه،  

عليها وتبادهلا مع مجيع املوظفني فيها سواء كانوا أساتذة أو موظفني إداريني، اليت تساهم بدرجة فاعلة يف بيان 
.املعطيات التقوميية هلذه النواحي األساسية داخل اجلامعة

والرفع من مستوياته من خالل على حتسني أداء املوارد البشرية يف اجلامعةكاسرتاتيجية يعمل التعلم التنظيمي  ف
:التأثري املباشر على حمدداته، نربز آليات هذا التأثري فيما يلي

ل تساعد اسرتاتيجية التعلم التنظيمي باجلامعة املوظفني على اكتساب مؤهالت متعددة يف جما: المؤهالت
مختصصهم لتضاف  ، حيث تعمل اجلامعة على تركيز مضامني برامج بل التحاقهم بالوظيفةقالعلمية إىل مؤهال

مما يساعد املوظف على الرفع ،وتصب يف إشباعها وتغطيتهاالتعلم التنظيمي لتنبع من واقع متطلبات الوظيفة
.والتحسني من مستوى أداءه وجعله أكثر كفاءة وفعالية

علومات باملاملوظفنييزود، يف اجلامعةممارساتهوتفعيل التعلم التنظيمي وترسيخ فلسفته إن ممارسة: المهارات
اندة ـــــــــاملتأيت أساسا من خلق بيئة مسر ـنظرا مليلهم إىل التعلم املستم،فيما بينهموتبادهلا واخلرباتعارف املو 

إىل بناء برامج التعلم املركزة على جودة املهارات التعلم التنظيمي، حيث توجه أهدافومشجعة عليهللتعلم
مهارات :من بني أهم هذه املهاراتالفلسفة، ممارسة هذهيف إطار واخلربات واملعارف اليت يكتسبها املوظفني 

ل ــحهة و ـــــــات مواجار ـــــــــالتواصل واالتصال اليت تفتح الباب واسعا أمام تبادل اخلربات واملعلومات، مه
وفرق اتيف مجاعاعلني ــــــــكأعضاء فالتواجد  اتا، مهار والتشاركد األفكار ــــــتولياتار ـــــــاملشكالت، مه

ادات ومناقشة ــــــــمهارة تقبل االنتقاخلوض يف احلوارات البناءة وإبداء اآلراء بكل حرية، اتمهار العمل، 
هذا يزيد من ثقة املوظف ،سليمةومعلوماتية اختاذ قرارات صحيحة مبنية على قاعدة معرفية اتمهار األخطاء، 

حيث تتطور منحنيات التعلم لدى املوظف ، يؤثر فيه تأثريا إجيابياو بنفسه مما حيسن من مستويات وجودة أداءه
ربته اليت يعرب عنها خجنبا إىل جنب ومنحنيات خربته نظرا ملا يضيفه من مهارات يكتسبها من التعلم يف

.مبنحنيات متشي تصاعدا يف املسار الوظيفي للموظف باجلامعة
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ار ممارسة التعلم ـــيف إطر ــــباجلامعة للمعلومات واملعارف واخلربات وبشكل مستمنيإن امتالك املوظف: التحفيز
م املهنية،التنظيمي،  م وختصصا مما جيعلهم يؤدون وظائفهم يف جيعلهم على دراية بكل جديد يف جمال خرب

من غياب املتأيتمتام األرحيية اليت تقلل لديهم من ضغوط العمل، اليت يقف على رأسها غموض الدور 
تبادهلا فيما بينهم يف إطار العمل اجلماعي باإلضافة إىلاملعلومات واخلربات واملعارف حول متطلبات الوظيفة،

م وسط .مما حيفزهم ويدفعهم للرفع من أدائهم والتميز فيهنظرائهم، الذي يساعدهم على إثبات ذوا
ميكــن الــتعلم التنظيمــي وممارســاته يف اجلامعــة علــى خلــق رؤيــة وثقافــة مشــرتكة بــني موظفيهــا، مبنيــة علــى : الثقافــة

ـــــأســــاس اشــــرتاكهم يف األهــــداف، التط ـــــلعات، املهــــام واملســــ ـــــؤوليات والرســـــ ـــــالة، فيـــــ ـــــمــــن قيمهــــا واملعبأخذون ــــــ رة ـــــ
ــــأساس اــــــــ ا وتصـــورا م وتوجيههـــا لتنهـــل مـــن أعـــراف ا عـــن مبادئهـــا، معتقـــدا ، الـــيت متكـــنهم مـــن تعـــديل ســـلوكيا

ــــاجلامعـــة، تقالي ـــا،ـــ م نابعـــة وتصـــب يف ثقافـــة املؤسســـة يف آن واحـــدممـــا جيدها وعادا ، هـــذا يعـــزز مـــن عـــل ثقافـــا
يــؤثر إجيابــا يف مســتويات األداء لــديهم والتميــز فئهــم ممــا يرفــع مــن مســتويات الرضــا لــديهم انتمــائهم ويزيــد مــن وال

.فيه

ر إجيايب وعميق على أداء املوارد ـــــاجلامعة من خالهلا إىل إحداث تأثيىوعليه فاسرتاتيجية التعلم التنظيمي تسع
ات ــــــــضمن ممارسورد البشريـــــرات اليت يكتسبها املــــواخلباسا يف حجم املعارف ـــالبشرية فيها، هذا التأثري يرتجم أس

ذه االسرتاتيجية، اليت ختوله أداء وظيفته على الوجه املطلوب ومن أهم نتائج التعلم التنظيمي على املوارد البشرية ـــــــه
: نذكروأداءه 

جتعله حيسن ويرفع من أدائه دون ،يف نفسهاملهارات الالزمة واليت تعطيه ثقةورد البشري باجلامعةاملإكساب-
االعتماد على اآلخرين؛ 

لنفسه، هذا االحرتام مستمد أساسا من مدى امتالكه للمهارات واملعارف ورد البشرييزيد من احرتام امل-
املساعدة على الرفع والتحسني من أدائه؛

كرب وحتفزه على األداء األفضل؛خربات جديدة تؤهله ملناصب أعلى ومسؤوليات أورد البشري املإكساب-
املرونة يف حياته الوظيفية نتيجة المتالكه خربات متعددة تساعده على الرفع من أدائه؛ورد البشرياملإكساب-
جتعله يتأقلم يف العمل ضمن فرق تساعده على تبادل اخلربات واملعارف مورد البشريتنمية النواحي السلوكية لل-

واليت توجه أداءه حنو األفضل؛
م الوظيفية املساعدة على - م املعريف والزيادة يف خربا الرفع من الروح املعنوية للموظفني نتيجة الرفع من خمزو

.التمكن من التحكم يف مستويات األداء املطلوبة
املداخلكأحدالتنظيميالتعلممنهجاجلامعة من منطلق حتسني أداء مواردها البشرية، يتخذأداءنيولتحس

التعلمويعرف.تعلممؤسسةمبثابةؤسسةكماجلامعةجعليفتسهماليتاحلديثةاألدبياتاأفرز اليتاألساسية
األداءمنمتكنهماليتاملهاراتموإكساالبشريةاملوارد سلوكتعديلخالهلامنيتماليتالعمليةبأنهالتنظيمي

أكرب وهيغايةإىلوصوالمعهاالتفاعلأيضا كيفيةاملؤسسات اجلامعية،تواجهاليتباملشكالتوعيهموتنميةالفعال
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يفالتنظيمي يؤديفالتعلمالعمل،فرقعلىاعتمادابكفاءة وفعاليةأهدافهاحتقيقحنويدفعهامماجلامعةاأداءتطوير
وقد أشار .اإلنسانيةالعالقاتبتعزيزالعملطبيعةمنالتذمرمشاكلومعاجلةملوظفنياسلوكتقوميإىلجوانبهأحد

(Peter Senge)  ا املؤسسة اليت يكون رائد مفهوم التعلم التنظيمي يف أحد كتاباته عن رؤيته للمؤسسة املتعلمة كو
دف إىل حتقيق التحسني املستمر ،اسرتاتيجية مستمرة ومتكاملة ومرتبطة بأنشطتها الرئيسيةفيها التعلم عملية 

ا على إجناز أهدافها استنادا إىل قدرات ومعارف وإدراك  ا وزيادة قدرا ا على حتوير ذا والدائم يف األداء وزيادة قدرا
)1(.مواردها البشرية

ةيالجامعالمؤسسة يرية على أداء الموارد البشرية في االستراتيجية التطو أثر : المطلب الثالث
ا يف التطوير التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار الوظيفي، إن تبين اجلامعة السرتاتيجيات  تطويرية تتلخص مسميا

:، نربزها فيما يليميكنها من خلق تأثريات إجيابية يف مستويات أداء مواردها البشرية
ةيالجامعالمؤسسة البشري في األداءعلى التطوير التنظيمي أثر : أوال
اعاتــــــاجلماألفراد و أداءوتطوير نـــحتسيإىلالتنظيميرــــــالتطوياجلامعة من خالل تبنيها السرتاتيجية سعىت

والرفع من األداءزيادةدفأعلىمنتداراليت،اهامستو علىاملخططةاجلهودمجلةميثل، حيث هافيواإلدارات
إىلعىــــيسحيث،اجلامعيةؤسساتللماإلنسايناجلانبعلىبعمقالتنظيميالتطويريركزخاصةوبصفة.مستواه

امعياجلاألداءلتحسني أداء مواردها البشرية ومن مثاإلداريةواملمارساتالتنظيميةواهلياكلالقيماالجتاهات،تغيري
بأنللموارد البشرية فيهاتسمحبطريقةالتنظيميةالبيئةهيكلةيف التنظيميللتطويراألمسىاهلدفحيث يتمثل ،ككل

مـــمويطورا يستخدموا مهارا اإلدارةبإدراكالتنظيميلتطويرلاألوليةاجلهودتبدأحيث ،حدأقصىإىلوقدرا
. للتطويروالبشري التنظيمياألداءوحباجةبإمكانية

كما ميكن حتديد أثر اسرتاتيجية التطوير التنظيمي على أداء املوارد البشرية من خالل الرتكيز على حمددات األداء 
:البشري من مؤهالت، مهارات، حتفيز وثقافة على النحو التايل

من منطلق املبدأ األول للتطوير التنظيمي وهو أن املورد البشري لديه حاجة للنمو والتطور وميكن : المؤهالت
مبؤهالت املوارد البشريةيزودالتطوير التنظيميفتلبية هذه احلاجة يف مناخ تنظيمي وعملي مؤازر وذي حتديات، 

يف إطار ثقافة التطوير التنظيمي فالبناء ، حيث و نواجتهاجوهرنابعة أساسا من مضامني التغيريات احلادثة ومن 
التنظيمي واألعمال يف اجلامعة ميكن تصميمها وتعديلها حبيث تليب حاجات املوارد البشرية واجلامعة على حد 

ما يف حدود و ةوظيفالومتطلبات هذه االحتياجاتحيث أن بناء برامج التطوير التنظيمي من وحي ، سواء
تبعث خيلق منحنيات خربة هامة لدى مواردها البشرية،احلادثة واملتوقع حدوثهااتتغري للتفرضه املواجهة اجلادة

.أكثر متيزاعلى الرفع من أدائها وجعله

.95، صمرجع سبق ذكرهشريف عبد املعطي العريب، أمحد حسن القشالن، )  1(
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باجلامعة ملهارات حل املشكالت اليت ارد البشريةتعمل ممارسات التطوير التنظيمي على متليك املو : المهارات
اها، أنظمتها، ة يف ضرورة التغيري يف هياكلاجلامعتوقع  اوحىت أنشطتهامستويا ، باإلضافة إىل وحتليل مسببا

وهذه اليت تتطلب أيضا تزويدهم مبهارات التكيف ،مهارات التوقع والتنبؤ والتخمني ملا قد يطرأ من تغيريات
م وتنميتها باستمرار لتكون يف مستوى التحدي واملواجهة، فتخرج من خالل توظيف معارفهم األخرية، وخربا

.قد تبلغ حدود التميزاملوارد البشرية من جتارب التغيري مبستويات أفضل يف األداء 
التخوف لدى مواردها البشرية سيما و حتديا كبريا ومصدرا للقلق اجلامعةيف معهيشكل التغيري والتكيف: التحفيز

مبا يوفره من مهارات سالفة الذكر يف رصيد املوظف التطوير التنظيميفقاومي التغيري والتجديد، لذا سبة ملبالن
ة هذه التحوالتايبعث يف نفسه الثقة مبستواه وقدر  ىمما يبعث لديه احلافز على االرتقاء مبستو ،ته على جما

.أداءه وجعله أكثر كفاءة وفعالية
ومن مث املوارد البشريةتوسلوكيا، معتقداتالتنظيمي يف اجلامعة على اجتاهاتتؤثر ثقافة التطوير :الثقافة

القائمة أساسا على التأهب الدائم والتقبل الرحب للنهوض مبستويات األداء البشري إنعاش ثقافتهم من قيمها، 
وغريها من التغيريات املطلوبة .يف حتديد وتنفيذ التغيريات الفنية واهليكلية واإلجرائيةاملشاركةخاللواملؤسسي من

من مث أدائها املرتبط أساسا بتحسن مستويات وجودة أداء مواردها و الوظائف التنظيميةةسني أسلوب ممارسلتح
.البشرية

، حيث يستهدف رفع أداء املوارد باجلامعةوعليه فالتطوير التنظيمي له تأثري إجيايب وواضح على أداء املوارد البشرية
)1(:لبشرية من خاللا

؛التنظيميةالكفاءةمستوىحتسنييفالسلوكيةالعلومتطبيق-
؛ككلجلامعةواوالفرقاألفرادأداءحتسني-
التغيرياتوتنفيذحتديديفيشاركوناملوظفنيفإنولذلك؛املوظفنيومعتقداتواجتاهاتقيمتغيرياستهداف-

، مبا يضمن الرفع من الوظائفممارسةأسلوبلتحسنياملطلوبةالتغيرياتمنوغريهاواإلجرائيةواهليكليةالفنية
أداء املوارد البشرية؛

االستجابةدرجةزيادةأواملشكالت،حلعمليةحتسنييكونقدحمدد،اجتاهيفجلامعةاتغيرياستهداف-
ةالتنظيميالفعاليةوزيادةالدراسية، جتويد وجتديد الربامج واملقررات العملجودةحتسنيأواحمليطةللظروف

؛وبالتايل الرفع من األداء البشري فيها
؛أدائهمحتسنيعلىمستمرةبصفةامعةاجلأعضاءتساعداليتواملعلوماتالضروريةاملهاراتمنح-
حتسنيأهدافإىلالوقتعربمتجهةومتداخلةومتدفقةحمددةأحداثعنعبارةتنظيميالتطويرالبرامجكل-

فيها؛املوارد البشريةأداءوتطويرجلامعةا

.302، صمرجع سبق ذكره،إدارة الموارد البشرية،جاري ديسلر) 1(
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اعلىالثقافةتعرفحيث ،واجلماعاتاألفرادأداءعلىبشدةواليت تؤثر جلامعةاثقافةتطوير- القيمأ
وتفكريهموعيهمكيفيةحتدداليت،التنظيمأعضاءبنيعليهاواملتعارفاملشرتكةواالعتقاداتواالفرتاضات

؛وعملهم
اليت تؤدي إىل كفاءة األداء سواء على مستوى ة الفعالة، التطوير التنظيمي يف إحداث التغيريات التنظيمييساهم -

) 1(.الفرد أو اجلماعات

على حمددات األداء اته اإلجيابيةالطرح السابق ميكن القول أن التطوير التنظيمي ومن خالل تأثري وعليه ومن خالل
يعمل على خلق ثقة للمورد البشري يف نفسه مما يفعل من والءه ويزيد من من مؤهالت، مهارات، حتفيز وثقافة

.يرفع من أداءه ويزيد يف مستواهوبالتايلانتماءه ويرفع من رضاه يف وظيفته 
المؤسسة الجامعيةالبشري في األداءعلى التطوير اإلداري أثر : ثانيا

، حيث يتم من خالله وهدفه األساسيتعد عملية حتسني والرفع من أداء املوارد البشرية عصب التطوير اإلداري
م خاصة ضمن فرق ـــــــايب يف سلوكيـــــــــــهم الوظيفية، كما يعمل على التأثري اإلجيـــــابعة أداء املوظفني وحتسني قدراتـــمت ا

م على التكيف مع بيئة العمل مما اجلامعة  تماشية وأهداف العمل، لتكون نتائج األداء م كما يزودهم ويرفع من قدرا
يسهل عليهم اجناز وظائفهم وأداء مهامهم على الوجه املطلوب، بذلك ميكن حتديد العناصر املرتتبة على األداء 

. جامعةالبشري من حيث الكفاءة والفعالية، مما يؤثر إجيابا على الفعالية الكلية لل
على ويف ترمجة ملا جاء ميكن حتديد أثر التطوير اإلداري على أداء املوارد البشرية يف اجلامعة بالرتكيز على حمدداته،

:النحو التايل
اتذة أو ـــــاجلامعات قبل التحاقهم بالوظيفة كأساموظفو باإلضافة إىل املؤهالت اليت ميتلكها: المؤهالت

جات اــــــاالحتيواقع ا منــــــــــأساسستمدةاسبة واملـــالتطوير اإلداري وبناء على براجمه املنموظفني إداريني، فإن 
الوظيفية اإلدارية هلم، كتطوير أساليب العمل واستحداث طرق عمل جديدة وغريها كل هذا يتطلب تنمية 

ا يف توجيه مــــــوتطوير من نوع خاص يضيف هلم مؤهالت ه نحنيات اخلربة لديهم حنو امة يتم احتسا
.األفضل، هذا يبعث على زيادة ثقة املوظف يف نفسه مما حيسن من أداءه ويطور فيه

يعمل التطوير اإلداري وممارساته يف اجلامعة على تزويد املوظفني اإلداريني وكذا األساتذة الذين : المهارات
فيها بالعديد من املهارات اليت تفعل من دورهم وحتسن من أدائهم اإلداري وبيداغوجيةيعتلون مناصب إدارية

مهارات التواصل وتنسيق ،بناء على خلفية معلوماتية ومعرفية مناسبةمهارات صناعة القرارات واختاذها: أمهها
والبحث عن ارات التجديدــــالل تفعيل االتصال اإلداري، مهــــــاألعمال بني الرؤساء واملرؤوسني من خ

مهارات تطوير العالقات مهارات حل املشكالت اإلدارية املعقدة، ادم اإلداري، ـــــــاربة التقوحمدات ـــــــــــاملستج
مهارات ،انسيابية املعلومات وتبادل املعارف واخلربات بني املوظفنيريعلتسهيل العمل وتساإلنسانية اإلدارية

تنمية املهارات السلوكية والرتكيز على االختيار واملفاضلة بني خمتلف البدائل يف املواقف اإلدارية املتعددة، 

.271، صمرجع سبق ذكرهسيد حممد جاد الرب، ) 1(
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مهارات املواجهة والتحدي والتقليل من احلوارات البناءة،، مهارات نسجاجلانب النفسي لتقبل االنتقادات
.ارف اليت يوفرها التطوير اإلداريعاملخاطرة وعدم التأكد من خالل اإلحاطة مبختلف امل

اليت مت ،اجلامعة من ممارسات التطوير اإلدارياإن مجلة املؤهالت واملهارات اليت يكتسبها موظفو : التحفيز
ا دافعا وحافزا قويا لديهم يبعث على زيادة الثقة يف أنفسهم مما خيلق لديهم حتديدها أعاله  تشكل يف حد ذا

.من مث التأثري اإلجيايب يف مستويات األداء لديهم،حيقق لديهم درجات هامة من الرضاشعور االنتماء الذي 
هويتها املرتمجة يف مجلة القيم والسلوكيات املنتهجة فيها، بالتايل فثقافة جامعةتشكل الثقافة بالنسبة لل: الثقافة

نحى باجتاه وتصب حىت تفيها ظفنيوموجها أساسيا لثقافة املو اإلداري تشكل جزءا هاما من ثقافتها التطوير 
وتفعل من ثقافة األداء فيها، بالتايل فامتزاج هذه الثقافات وتوجيهها حنو هدف مشرتك بني يف ثقافة اجلامعة

.ومواردها البشرية يرفع من أداءهماجلامعة
وعليه فالتطوير اإلداري مبا حيقق من تأثريات إجيابية على األداء البشري وحمدداته، يشكل اسرتاتيجية هامة يف حياة 

:  ظيفي للموارد البشرية إىلو داء الاألاملؤسسات، حيث يهدف يف عالقته ب
يد مع املواقف اإلدارية والتعامل اجلوالبيداغوجية يف اجلامعةتنمية مهارات عملية اختاذ القرارات اإلدارية-

الذي يشكل مسة العصر دم التأكدعمع الرفع من مهارة التنبؤ والتقليل من املخاطرة يف ظروف ،املختلفة
؛احلايل

العالقات ارسات ـــــــار ممــــــامة يف إطــــــالتعامل والتفاعل بني الرؤساء واملرؤوسني واملوظفني بصفة عمهارات نميةت-
وضع وتنفيذ اخلطط اليت تشكل مطلبا هاما للعمل اإلداري عموما وما حيققه من تسهيل يفاإلنسانية، 

واألهداف التنظيمية بصورة عامة؛
؛ائفهموظمرتبطة باحتياجاتعلوماتمعارف و ممويكسبهنييوفر للموظف-
اإلداري؛احلد من ظاهرة التقادم أساليب وتقنيات ومهاراتيزود املوظفني عموما واملدراء خصوصا ب-
يفمكفاءمستوىورفعالعمليفأدائهمحتسنيعلىتساعدهماليتواملعلوماتباملهاراتاإلدارينييزود-

.اإلداريةاملشاكلمواجهة
وعليه فالتطوير اإلداري ويف إطار ممارساته املختلفة يزود املوظفني يف اجلامعة مبؤهالت ومهارات خمتلفة تسهم يف 

وبالتايل توحد أهدافهم وتنسق فيما بينهاجلامعةالرفع من أدائهم وأيضا يوجه ثقافتهم لتنهل وتصب يف ثقافة ا
م  .وبالتايل يؤثر إجيابا على أدائهممما خيلق لدهم الوالء ويفعل االنتماء وحتفزهم وتوحد توجها

المؤسسة الجامعيةالبشري في داء األتطوير المسار الوظيفي و : ثالثا
كل رسم مستقبله الوظيفي يف اجلامعة وحتديد متطلبات  إىل املوظف قود ت،يشكل املسار الوظيفي خارطة طريق

تعمل على تعزيز مكنوناته الفكرية ومهاراته الوظيفية حيث يشكل اسرتاتيجية تطويرية ،وظيفة ضمن هذا املسار
ويف ما يلي حتديد لتأثري اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي على أداء املورد البشري يف اجلامعة من خالل .وخرباته

:على النحو التايلالرتكيز على حمددات األداء
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ته يف اعتالء اإمكانيإبرازو النابعة من احلاجة إىل إثبات ذاتهلكل موظف باجلامعة إن الرغبة امللحة : المؤهالت
التنافسية حتت قيود وفرض كيانهإثبات وجودهمقارنة بنظرائه ويف إطار ،مناصب أعلى يف مساره الوظيفي

اكتساب مؤهالت إطار يف،اإلجيابية بينهم، يدفعه إىل العمل الدائم على تنمية مهاراته، معارفه وخرباته
ا أن تساعده يف تغطية احتياجات وظيفته اليت يطمح إليها كرة ـــــالل تبنيه لفـــــ، سواء من خجديدة من شأ

اليت تعكس الثقافة اليت تنشرها اجلامعة بني موظفيها، أو من خالل اشرتاكه ر والتعلم الذايت، ــــن املستمـــــالتحسي
لغرض الزيادة يف رصيد املوظف من مؤهالت تعزز حظوظه ع من طرف اجلامعةلتنموية اليت توضيف الربامج ا

.ى، هذا يزيد يف قدرته على إمتام مهامه بفعالية مما يرفع وحيسن من أداءهلالرتقاء حنو مناصب أعل
وتنميتها يف وظف تعمل اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي على الرفع والتنويع من مهارات امل: المهارات

ارة ــــــ، مهعلى رأسها مهارة التخطيط ملساره الوظيفي، راد اعتالءهاـــــيف حدود ما تتطلبه الوظيفة امل،اجلامعة
ا التحسني من مستواه وبالتايل التأثري .رارات السليمةــــــاذ القــــــاخت وغريها من املهارات الوظيفية اليت من شأ

.اإلجيايب يف أداءه
ملؤهالت ،ساب املوظف يف اجلامعة ويف إطار ممارسات اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفيإن اكت: التحفيز

ا يف مجلة املهارات اليت اكتسبها، يعمالن معا على حتفيز أداءه والرفع من مستوياته من  جديدة يرتجم مضمو
خالل حتريك دافعية املوظف للعمل أكثر يف إطار ما اكتسبه من ثقة منبعها ومصدرها ارتفاع مهاراته، معارفه 

ا تبليغه ألهدافه ضمن مساره الوظيفوخرباته .يمن شأ
ا يف تبليغ مم، حيث ترتجم جلامعةتشكل ثقافة تطوير املسار الوظيفي جزء هاما من ثقافة ا: الثقافة ارسا

تلعب دور املوجه لثقافة املوظف لغاياته يف االرتقاء إىل الوظائف اليت حتقق ذاته وتشبع طموحاته، بالتايل
ملستمر والتحسني الدائم ملسويات املورد البشري املوظف حنو ثقافة املؤسسة وامللخصة أساسا يف فكرة التعلم ا

.لديها، مما يضمن تعزيز ثقافة األداء لديه وبالتايل الرفع من مستوياته
المؤسسة الجامعيةعلى أداء الموارد البشرية في الوظيفي اإلبداع أثر: المطلب الرابع

تبعث على حتريك املكنونات املعرفية لدى املورد البشري يف اجلامعة ،يشكل اإلبداع الوظيفي اسرتاتيجية هامة
وتفجري طاقاته اإلبداعية ومواهبه الوظيفية والعمل على تنميتها باستمرار، بذلك يؤثر على مستويات أدائهم ضمن 

.العمل اجلماعيحدود مهامهم ورمبا تفوقها إىل تقدمي اإلضافة يف مهام الغري يف اجلامعة، خاصة يف إطار ممارسات
: وعليه ميكن إبراز هذا األثر من خالل الرتكيز على تأثري هذه االسرتاتيجية على حمددات األداء البشري على النحو

إن عمل اجلامعة على تنمية مهارات، معارف وخربات موظفيها يف إطار تبنيها السرتاتيجية اإلبداع : المؤهالت
ا ونواجتها، يلزمها إحاطة موظفيها بكل جديد يف جمال ختصصهم وحثهم على  الوظيفي واالستفادة من ممارسا

كنولوجيات املساندة على االستفادة ذا تزويدهم بالتكاالطالع الدائم على نتائج املؤمترات واألحباث اخلارجية،  
م الوظيفية ليكونوا يف مستوى  من املخرجات املعرفية واملعلوماتية للغري، هذا حيثهم على الرفع من مؤهال
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استخدامات هذه التكنولوجيات واملمارسات املرتبطة باالسرتاتيجية اإلبداعية، بالتايل ارتفاع رصيدهم املعريف هذا 
. ة لديهم مما يؤثر إجيابا يف الرفع من أدائهميرفع يف منحىن اخلرب 

هارات التفكري اإلبداعي مبتعمل اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي يف اجلامعة على تزويد املوظفني : المهارات
كما متكنهم ،  تبصريهم على آليات التفكري النظميمن خاللوالتحليل املنطقي ملشاكل العمل وقضاياه املعقدة

س الوقت من استكشاف الفرص املتاحة أمامهم للتطور واإلبداع، من خالل تزويدهم بالوسائل اإلبداعية فيف ن
ات ـــــوب العصف الذهين، حلقات اجلودة، القبعــــأسل: واليت تتمثل أمهها يفاليت حتث وتنشط تفكريهم اإلبداعي 

ين واسرتجاع األفكار واملعلومات وأسلوب تكوين الست، التفكري اجلماعي، احملاكاة وتداعي املعاين والتصور الذه
اذ ــــــريعة وملموسة فيما يتعلق حبل املشكالت واختــــــــر ذلك من الوسائل اليت حتقق نتائج ســـــوغي.األسئلة
م الوظيفيةرفع من أدائهمالل من دورهم و يتفعهذا يؤدي إىل ال،القرارات .وبالتايل االرتقاء مبستويا

املرتبطة ،إن ممارسة اإلبداع الوظيفي يف اجلامعة ويف إطار تزويده للموظفني باملهارات السالفة الذكر: التحفيز
ل املشكالت أو اختاذ القرارات أو تقدمي مقرتحات غري ـــــواء على حـــــــمبهارات التفكري اإلبداعي سأساسا 

الذي يعمل فيه املوظف وغريها، تشكل مسبوقة، أو اكتشاف طرق وأساليب عمل جديدة يف جمال التخصص 
من جهة حافزا للموظف لالرتقاء أكثر يف أداءه والرفع من مستواه نظرا الرتفاع عامل الثقة يف النفس والرضا 
عليها، ملا أصبحت متلكه من مهارات وملا حققته من ممارسات ومن جهة ثانية تعمل اجلامعة على حتفيز 

بداعهم الوظيفي على املستوى الفردي واجلماعي، مما يشكل حافزا ودافعا موظفيها على ما قدموه يف إطار إ
.للعطاء أكثر ومن مث التأثري اإلجيايب على مستويات أداء املوظف يف اجلامعة سواء كان أستاذا أو موظفا إداريا

تبين السلوك حثهم على ، من مث اجلامعة على غرس وتنمية الثقافة اإلبداعية بني موظفيهاتعمل:الثقافة
اوإشراكهم يفاإلبداعي يف أداء مهامهم ضمن حدود وظائفهم بالتايل توجيه ثقافة املوظفني ، أهدافها وغايا

ا، هذا يوحد توجهات اجلامعة  اإلبداعية لتكون جزءا من ثقافة املؤسسة تستمد من قيمها وتنهل من سلوكيا
.ع من أدائهم مما يؤثر إجيابا عليهفم على الر مواردها البشرية، مما يوحد أهدافهم وحيثهتوجهات و 

دف إىل زيادة قدرة املياتوعليه ميكن القول أن اسرتاتيج ومتكينهم من حتمل وارد البشريةتنمية املوارد البشرية 
م  م وتطوير سلوكيا دف زيادة معارف املوارد البشرية وقدرا أعباء ومسئوليات أكرب بنجاح؛ إذ ترتبط أساسا 

.وفعاليتها وكذا تطورهااجلامعةمبا يساعد يف حتسني والرفع من أدائهم، هذا يؤدي إىل الرفع من كفاءة 
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األفراداالتجاهات الحديثة في تنمية الموارد البشرية ودورها في تطوير أداء : المبحث الخامس
المؤسسة الجامعيةفي 

ا شأن املؤسسات األخرىاجلامعةإن  خالل حتسني أداء مواردها البشريةتسعى دائما إىل حتسني أدائها من ،شأ
:ذكرومن أهم األسباب الداعية للتحسني والرفع من األداء اجلامعي ن

ا - التطورات والتغريات التكنولوجية املتسارعة، اليت تلزم اجلامعة يف كل مرة التكيف معها واألخذ باستخداما
بغية تقليص الفجوة العلمية القائمة بني اجلامعات؛

يف الرتتيب العاملي بني اجلامعات؛مشرفةراتب مالسبق حنو احتالل -
الذي يضع حتسني األداء يف أوىل أولويات اهتمام اجلامعة؛، )LMD(تبين نظام تعليمي عاملي كنظام -
ا حتتاج إىل تعديالت وحتسينات مستمرة، حىت تواكب اجلامعة التطورات - أغلب العمليات اليت يتم القيام 

والتغريات احلاصلة؛
األقل التقليص من تقليل وتفادي االحنراف بني تقديرات األداء والتحقيقات احلاصلة، بالتايل القضاء أو على -

فجوة األداء لدى املوارد البشرية يف اجلامعة؛
متكني اجلامعة من أداء وظائفها على أحسن صورة سواء يف نشر العلوم واملعارف أو الوظيفة البحثية وكذا -

ا تعد احلجر األساس لدفع عجلة التنمية بكل أبعادها ويف كافة االجتاهات تمع، سيما وأن خمرجا .خدمة ا
، إعادة هندسة األداء، القياس املقارن )6(، ستة سيجما )TQM(ويعد كل من إدارة اجلودة الشاملة 

(Benchmarking) والتحسني املستمر)KAIZEN( أهم االجتاهات احلديثة يف تنمية املوارد البشرية واليت ميكن أن ،
. داء الكلي فيهاتتبناها اجلامعة كأساليب لتطوير أداء أفرادها ومن مث حتسني األ

المؤسسة إدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء البشري من خالل تطبيق : المطلب األول
الجامعية

ما فرضتها التغريات املتسارعة يف شىت جماالت احلياة ـــ، إنباجلــــــامعةإن احلاجة امللحة إىل رفع جودة التعليم 
، اليت خلقت حتديات زادت من تعقد احلياة فيها، فرضت على اجلامعات ... االقتصادية،و السياسة، االجتماعية

العمل على رفع جودة التعليم واالرتقاء به إىل املستوى الذي تواكب به هذه التغريات، من خالل الرفع من جودة أداء  
.كل املوارد البشرية من أساتذة، إداريني وحىت طلبة إلجناح سريورة العملية التعليمية

مؤسسة الجامعيةمفهوم إدارة الجودة الشاملة في ال:أوال
امعات، فقد كانت حمط اهتمام وانشغال العديد من ـــــي اجلـــــاملة فـــــودة الشـــــدخل اجلـــــــــنظرا ألمهية تطبيق م

الشاملة على الباحثني، حيث تعددت تعاريفها واختلفت باختالف وجهات نظرهم، حيث ميكن تعريف إدارة اجلودة 
ا :أ
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عبارة عن نظام إداري يرتكز على املوارد البشرية اليت تعمل على التطوير املستمر يف خدمة الزبائن وبتكلفة "-
)1(".منخفضة دائما

ا :أما إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات فتعرف على أ
حركتها من املعلومات، اليت تتمكن يف تركز على جمموعة من القيم وتستمد طاقة عملية إدارية اسرتاتيجية" -

م الفكرية يف خمتلف مستويات التنظيم على حنو إبداعي  إطارها من توظيف مواهب العاملني واستثمار قدرا
)2(".لتحقيق التحسني املستمر للمؤسسة من خالل التحسني املستمر ألداء أفرادها

، تستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت ميكن يف عملية إدارية اسرتاتيجية ترتكز على جمموعة من القيم" -
هم الفكرية يف خمتلف مستويات التنظيم على حنو إبداعي  إطارها  توظيف مواهب العاملني واستثمار قدرا

)3(".لتحقيق التحسني املستمر يف أدائهم

املوارد البشرية واألساليب واألجهزة لتحقيق مستوى عال من :نظام يتم من خالله تفاعل املدخالت وهي"-
، حيث يقوم العاملون باالشرتاك بصورة فاعلة يف العملية التعليمية والرتكيز على التحسني دة يف األداءاجلو 

)4(".املستمر جلودة املخرجات إلرضاء املستفيدين

عنوانا للتحسني والتطوير املستمرين يف أداء املوارد من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن اجلودة تعد 
واجلهود االبتكارية وبني املهارات الفنية اإلداريةالبشرية يف املؤسسات اجلامعية؛ إذ تعد مزجيا بني الوسائل 

ومن مث األداء الكلي للجامعة، سيما وأن اجلامعة مواردها البشرية من أجل االرتقاء مبستويات أداء ،املتخصصة
تمع وتطوير اجتاهاته حنو األفضل، من خالل السعي اجلاد إىل كشف  ملزمة ضمن أهدافها بتعديل وتغيري ا

ذا إجياد حلول كاحتياجاته والعمل على سدها، خاصة ما تعلق بالكفاءات املتخصصة من املوارد البشرية،  
تمع .لقضايا ومشاكل ا

امني إدارة اجلودة يف اجلامعات، املتمثلة أساسا يف النقاط وحىت يتحقق ذلك ال بد من الفهم الصحيح ملض
)5(:التالية

ويعتمد إجناز األعمال على مجيع القدرات واخلربات اليت ميتلكها .اعتماد أسلوب العمل اجلماعي التعاوين- 
العنصر البشري يف اجلامعة؛

معني مت التطلع إىل مستوى أعلى منه؛احلرص على استمرار التحسني والتطوير، فكلما مت التوصل إىل مستوى - 

)1  ( Jean Brilman , Les Meilleures pratiques de management – au cœur de la performance- ,édition
d'organisation, paris, 3éme Ed, 2001, p217.

.77، ص2008دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، قراءات في الفكر اإلداري المعاصر، طاهر حمسن منصور، نعمة عباس اخلفاجي، )  2(
، دار املسرية للنشر والتوزيع إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلوماتحممد عوض الرتتوري، أغادير عرفات جوحيات، )  3(

.77، ص2006، 1والطباعة، عمان، ط

/ 12/05- 10، جامعة الزرقاء، األردن، "املؤمتر العريب الدويل لضمان جودة التعليم العايل، أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم العاليمنصوري الزين، )4(
.3، ص 2011

.146-145ص، -، ص2010، 1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، طضمان الجودة في مؤسسات التعليم العاليعيسى قدادة وآخرون، )  5(
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االت كاألهداف العامة، اهلياكل ـــــر مجيــــــوير املستمــــــل جهود التطـــــــج الشمويل، حيث تشمــــالنه-  ع ا
التنظيمية، أساليب العمل، التحفيز واألنظمة واإلجراءات؛

ذلك وفق مبدأ أداء العمل الصحيح من أول مرة العمل على تقليل األخطاء وصوال إىل جعلها يف احلد األدىن،- 
ومن دون أخطاء، لتقليل الكلفة إىل حدها األدىن وبالتايل حتقيق رضا املستفيدين من اخلدمة التعليمية؛

احلرص على حساب تكلفة اجلودة داخل كافة األعمال املتعلقة باخلدمة التعليمية مثل تكاليف الفرص - 
.يات التقييم ومسعة اجلامعة بني املستفيدينالضائعة، تكلفة األخطاء، عمل

المؤسسة الجامعيةيفالشاملةاجلودةإدارةتطبيقريمعاي:ثانيا
)1(:يليمااملعايريهذهأهممن

؛والتعلمالتعليملدعمالكافية املاديةاملصادرتوفر- 
؛والتعلمالتعليملدعماملصادر البشرية الكافيةتوفر- 
؛والطلبةالتدريسيةاهليئةمنأهداف واضحة يفهمها كلتوفر- 
؛وغاياتهالربنامجبأهدافالدراسيةاملوضوعاتحمتوىارتباط- 
؛التعليميفاملسؤوليةوحتملهمالفاعلةاملشاركةعلىالطلبةتشجيع- 
؛والعادلواملوضوعيالصادقالتقييم- 
؛)مدى التقدم والتحسن( تلقي الطلبة للتغذية الراجعة املفيدة من التقييم - 
؛وغاياتهاملساقأهدافيغطيالذيالتقييم- 
؛التقييممناملفيدةالراجعةللتغذيةالطلبةتلقي- 
.يتخرج الطلبة وقد حتصلوا على معرفة ومهارات قابلة لالنتقال خارج اجلامعة- 

البشريةوعليه فنجاح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات، مرهون مبدى توفري وتعبئة املوارد املادية، املالية و 
للنهوض بأعباء التحسني والتطوير الدائم واملستمر يف أداء املوارد البشرية فيها، من خالل االلتزام اجلماعي مبعايري 

.ومبادئ وفلسفة هذا النظام يف اجلامعات
)2(:وهيمبادئومن منظور اإلدارة فإن جودة التعليم اجلامعي من ناحية إدارية تتطلب عدة

؛حتسني األداء التعليمي واألداء اإلداريالرتكيز علي - 
؛التقليل من تكلفة التعليم مع زيادة عوائده املتوقعةىالعمل عل- 
تمع-  ؛حتقيق مبدأ املساءلة بني عناصر مؤسسات التعليم العايل وا
تمع مع حتقيق أقصىاالنفتاح عل-  ؛امشاركة له يف حتقيق اجلودة املرغوب فيهىا
تمع عن برامج اجلكل احتماىالقضاء عل-  ؛وأنشطتها الرتبويةامعةالت عدم رضا ا

.82- 81ص، - ص،مرجع سبق ذكره،تجوحياعرفات أغاديرالرتتوري،حممد عوض )  1(
مؤسسات إعداد : املؤمتر العلمي الدويل السابع،تطوير التعليم الجامعي الفلسطيني في ضوء مفاهيم إدارة الجودة الشاملةفؤاد العاجز، مجيل نشوان، ) 2(

.11، ص2006،  ، مصرجامعة الفيوم، املعلم يف الوطن العريب بني الواقع واملأمول
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؛اوظفنيالسعي حنو اإلقالل من الرقابة اإلدارية وتنمية روح الرقابة الذاتية يف نفوس امل- 
؛ثقافة تؤمن باجلودة والتميزتطوير الثقافة املؤسسية التعليمية إىل- 
امعة؛شيوع حالة من الرضا يف نفوس الطالب جتاه اجل- 
تمعكذى والطالب و ، اإلدارينيساتذةاألمن جانب امعةشيوع اجتاهات طيبة حنو اجل-  ؛عناصر ا
تمع لتفهم أمهية -  تمعية باستخدام وسائل اإلعالم لتهيئة أفراد ا انتشار ثقافة اجلودة الشاملة بني كافة العناصر ا

تمع ؛تطبيق اجلودة الشاملة ملصلحة ا
؛جل تفرغهم للبحث العلميأذة اجلامعات من اتأسعلى ة واألكادميية ختفيف األعباء اإلداري- 
.جل الرتكيز وزيادة الدافعية حنو اخلدمة والعمل البحثيأزيادة الدعم املادي واملعنوي ألساتذة اجلامعات من - 

لتحول حنو مفاهيم ا اإدار ى حتتم عل،ااجلامعاتتمتع الكثري من تهذه املتطلبات املطروحة سابقا وغريها واليت 
إدارة اجلودة الشاملة، هذا يتطلب اجلرأة من قبل القيادة العليا يف هذه املؤسسات حنو التغيري لألفضل بعيدا عن التعليم 

.التقليدي
المؤسسة الجامعيةفي الشاملة فوائد تطبيق الجودة : ثالثا

)1(:تطبيقها ملدخل إدارة اجلودة الشاملة، إىل حتقيق مجلة من الفوائد نذكر منهااجلامعات يف إطارتسعى 

نتيجة وضوح األدوار وحتديد املسؤوليات؛ اجلامعة تطوير النظام اإلداري يف - 
على جوانبهم الشخصية؛ إجيابا اليت تنعكس و االرتقاء مبستوى اخلدمات التعليمية املقدمة للطالب - 
؛ )األكادمييني واإلداريني(زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء للجميع - 
تمع والوصول إىل حتقيق رضاهم؛ -  الوفاء مبتطلبات الطالب وا
متكني إدارة اجلامعة من حل املشكالت بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خالل اإلجراءات - 

؛ مستقبالالتصحيحية والوقائية ملنع حدوثها 
براز االلتزام بنظام اجلودة؛إرفع مستوى الوعي واالهتمام لدى املستفيدين من خدمات اجلامعة، من خالل - 
أي تنمية مهارات (والعمل بروح الفريق الواحد.اجلامعةالرتابط والتكامل بني مجيع األكادمييني واإلداريني يف - 

؛)العمل اجلماعي لالستفادة من الطاقات البشرية يف اجلامعة وتطوير أدائها
)2(؛"أن نعمل األشياء بطريقة صحيحة من املرة األوىل ويف كل مرة" ترسيخ مفاهيم اجلودة حتت شعارها الدائم- 

تقوم على أساس التوثيق للربامج واإلجراءات والتفعيل للوائح والتوجيهات ،حتقيق نوعية يف عملية التعليم- 
اختاذ كافة اإلجراءات الوقائية لتفادي األخطاء قبل وقوعها والعمل ، باإلضافة إىل واالرتقاء مبستويات الطالب

.149-148ص، -، صمرجع سبق ذكرهعيسى قدادة وآخرون، )1(
دور التنمية : ، امللتقى الوطين األول حولالمساهمة المرتقبة لجودة التعليم العالي في النهوض بنوعية المخرج البشريحممد بن موسى،  إبراهيم عاشوري، ) 2(

.6، ص14/05/2012-13خنشلة، ،البشرية يف تفعيل الطاقات اجلامعية، جامعة عباس لغرور
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ة هذه كالت التعليمية يف امليدان ودراس، من خالل الوقوف على املشعلى حتسني األداء بصفة مستمرة
)1(.املشكالت وحتليلها باألساليب والطرق العلمية املعروفة واقرتاح احللول املناسبة هلا ومتابعة تنفيذها

دف إىل االرتق وى أداء املوارد ــــاء مبستـــــنالحظ من مجلة الفوائد احملددة أن إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات 
وبصفة أخص خمرجات اجلامعة ومن مث اجلودة يف العملية التعليميةإىل مستوى يضمن حتقيق اجلودة يف،البشرية فيها

رك فيها  ــــي يشتــــوير والتحسني املستمر يف العملية التعليمية باجلامعة، التــــــفلسفة التطو افة ــــــ، من خالل غرس ثقالطلبة
م مبا يضمن الرفع من )وحىت طلبةأساتذة، طاقم إداري (مواردها البشرية كل  م ويزيد من مهارا ، مما يرفع من كفاء

.أداءهم وبصفة مستمرة
اءة إدارة ـــــــــني كفـــــي حتســـها فــــن تلخيصـــــي اجلامعات ميكـــــــاملة فــــــــودة الشــــــتطبيق اجلول أنـــــــن القــــــوميك

وارد ــــــوير املناهج، تطوير أساليب التقييم، تعميق االهتمام باستخدام تكنولوجيا التعليم، رفع أداء املـــــــاجلامعة، تط
البحث لتعليم اجلامعي، زيادة جودة نتاجرية من أكادمييني وإداريني، تنمية القدرات اإلدارية، حتسني خمرجات اــــالبش

تمع احمل تمعات وزيادة الرفاه الوطين نتيجة لزيادة الرفاه العلمي اجلامعي، زيادة مستوى خدمة ا لي ومن مث خدمة ا
االقتصادي، الناتج أساسا عن كفاءة املخرجات اجلامعية يف مؤسسات االستخدام وكذا استخدامات األحباث يف 

االت .التطوير والرقي يف كافة ا
:)03-10(الشكل يف اجلامعات يف وميكن توضيح الفوائد السابقة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة

.343ص،2011، ) 22(جامعة بسكرة ، العدد، جملة العلوم اإلنسانية،جودة التعليم كإستراتيجية لتطوير كفاءة أداء الجامعاتنور الدين حامد، )1(
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مؤسسة الجامعيةفوائد تطبيق إدارة الجودة في ال): 03-10(شكل رقم 

الداخلية للجامعةالبيئة
التغـــــــــذية الراجعة
)البيئة المحيطة(البيئة الخارجية للجامعة 

إعداد الباحثة:المصدر

اليت تتمثل أساسا يف ترسيخ املفهوم الشامل ،اإلدارة العلياحيث أن التنسيق والتكامل بني جهود كل من
والصحيح إلدارة اجلودة الشاملة ومضامينها وجهود اإلدارة الوسطى يف احرتام والعمل مببادئ اجلودة الشاملة 

اليت يتلخص دورها وتتمحور جهودها يف تطبيق وتنفيذ هذه املبادئ والنهوض باألداء ،وتوضيحها لإلدارة التنفيذية
الوسطى و املرة األوىل وبالتايل تقليل اخلطأ يف تنفيذ خمتلف العمليات، ميكن خمتلف املستويات العليا الصحيح من 

يبقى عامل التغذية الراجعة العنصر املؤدي إىل التحسني املستمر ملا حيث والتنفيذية من حتقيق الفوائد احملدد أعاله، 
.ثرياته على البيئة اخلارجية للجامعة والعكس صحيححيمله من معلومات حول ما يدور يف البيئة الداخلية وتأ

القيمة العالية لتطبيقات اجلودة الشاملة يف اجلامعةإدارة اجلودة وفق املستويات التنظيمية

)مفهومال(اإلدارة العليا 

بأنواعهاختفيض التكاليف

)المبادئ(اإلدارة الوسطى

)العمليات(اإلدارة التنفيذية

زيادة رضا العمالء

يني ميرفع مستوى أداء املوظفني األكاد
واإلداريني

تمع احمللي رفع مستوى خدمة ا

رفع جودة خدمات البحث العلمي
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التمهيديةاوخطواتهمؤسسات الجامعيةإدارة التحول نحو إدارة الجودة الشاملة في ال: رابعا
:إدارة التحول نحو إدارة الجودة الشاملة في الجامعات-أ

The Sevens(يسمى باملداخل السبعة إن إدارة التحول حنو إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات تستلزم تطبيق ما

Approach(املتضمنة يف النقاط التالية ،:)1(

 االستراتيجية)Strategy( : مبعىن أن تكون لدى القيادة العليا)فكرة عما تريد أن تكون عليه يف ) اجلامعة
). سنوات5-3من (السنوات القادمة 

الهياكل:(Structures) وهو .وتغيري املسؤوليات والوظائف وإعادة بناء فريق العملمبعىن إعادة هيكلة اجلامعة
.ما يعرف بإعادة اهلندسة سواء كانت هندسة املوارد البشرية أو املؤسسة

 النظم(Systems): أي إعداد نظم جديدة كتحسني املخرجات أو زيادة كفاءة وفعالية العمليات أو إضافة
.ابتكارات تكنولوجية للمدخالت

العاملون:(Staff) م ومطالبهم؛ أي اتباع مبعىن معاملة املوارد البشرية يف اجلامعة بشكل الئق وإشباع احتياجا
.منهج العالقات اإلنسانية

المهارات:(Skills)أي حتسني القدرات البشرية من خالل العمل على تنميتها.
 النمط(Style):إدارة اجلودة الشاملةأن يكون منط اإلدارة والقيادة من النوع الذي يقود.
 القيم المشتركة)Shared Value(: مبعىن إجياد ثقافة تنظيمية جديدة حتدد القيم السائدة وتبدهلا بثقافة وقائية

.تتالءم مع التطوير املستمر
ا التمهيدية يف بناء نظام إدارة اجلودة  وعليه فإن املداخل السبعة سالفة الذكر تسمح للجامعة من رسم خطوا

ا وإدارته، مبا يفعل ويشكل يف حد ذاته عوامل جناحها، هذه اخلطوات التمهيدية نربزها يف العنوان املوايل . الشاملة 
:ودة الشاملة في الجامعاتالخطوات التمهيدية لبناء نظام إدارة الج-ب

اجلدولمن أجل بناء نظام إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات جيب املرور مبجموعة من اخلطوات نعرضها يف 
)07 -03(:

.212، صمرجع سبق ذكره، إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالييوسف حجيم الطائي وآخرون، )  1(
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خطوات بناء نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعات): 03-07(جدول رقم 
مضمون المرحلةالمرحلة

تشكيل فرق ذات 
: كفاءة تقوم بـ

.اجلامعة لبناء ثقافة اجلودةملوظفيعقد دورات تثقيفية -
.التعريف بنظام إدارة اجلودة-
.عن قناعةملوظفونبيان مربرات تطبق نظام إدارة اجلودة وفوائده من أجل أن يتبناه ا-
.توضيح متطلبات تطبيق نظام اجلودة-
.نظام اجلودةعرض املراحل األساسية اليت يشملها -
.بيان األدوار األساسية لإلدارة العليا-
.عمل خطة لتطبيق نظام إدارة اجلودة-
.توضيح الطريقة العملية لتطبيق نظام إدارة اجلودة-
. عمل هيكل لتوثيق نظام إدارة اجلودة-

تدريب املديرين 
والعاملني يف 
: اجلامعة على

.توثيق اإلجراءات-
املستخدمة لضمان املراجعة وحتديد الصالحيات والضبط لوثائق ضبط الوثائق ووصف الطرق -

.نظام إدارة اجلودة
.ضبط الوثائق املرجعية-
.ضبط سجالت اجلودة ووصف الطرق املستخدمة للسيطرة على سجالت اجلودة-
).تدقيق عملية التخطيط(التدقيق الداخلي لنظام إدارة اجلودة -
.ال بالشكل املطلوبالفحص واالختبار للتأكد من تنفيذ األعم-
.اإلجراءات التصحيحية الوقائية-
.حتديد نظام ملعايرة األجهزة واملعدات املستخدمة يف قياس العوامل اليت تؤثر يف اجلودة-
.مراجعة اإلدارة لنظام إدارة اجلودة الشاملة-

إعداد دليل اجلودة 
شمل يوجيب أن 

:على

.اجلامعةسياسة اجلودة يف -
:اجلودة وهيحتديد أهداف سياسة -

ضبط إجراءات العمل وتوحيدها.
 ألداء واخلدماتاالتطوير والتحسني املستمر جلودة.
إرضاء املستفيدين.

حتديد عناصر إدارة 
: وهياجلودة

.مسؤولية اإلدارة-
.نظام اجلودة-
.مراجعة العقود-
.ضبط التصميم-
.ضبط الوثائق والبيانات-
.املشرتيات-
.ضبط العمليات-
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.واالختبارالفحص -
.ضبط وسائل الفحص والقياس واالختبار-
.ضبط اخلدمات واملوارد غري املطابقة-
.اإلجراءات التصحيحية الوقائية-
.التدقيق الداخلي لنظام إدارة اجلودة-
.التدريب-
اخلدمات-

.بتصرف84-83-82ص، -ص،مرجع سبق ذكره،تجوحياعرفات أغاديرالرتتوري،حممد عوض : المصدر

اء نظام إدارة اجلودة ــــلبن)03-07(املبينة باجلدول وات التمهيدية ــــــــها هلذه اخلطــــــديد اجلامعة ورمســــــــإن حت
الشاملة، جيعل الرؤية واضحة أمامها فيما خيص البدء يف تطبيق هذا النظام، حيث متر بداية تطبيق هذا النظام 

:باخلطوتني التاليتني
ة بني ـــداول واملراجعـــــــط يسمح بالتعميم والتــــــبشكل واضح وبسي) Mission(ديد الرسالة العامة للجامعة ــــحت-

ه املؤسسة اآلن وما تريد أن تكون عليه الرؤية العامةـــــــا هي عليـــــــد حتديد مـــــــذا بعــــــر، هــــن واآلخـــــــــاحلي
Vision( ،هو االلتزام بالتميز يف كل جانب من هاورسالتها مرهون بأن يكون هدفجلامعةة احيث تفعيل رؤي
تمعاألجوانب  .داء سواء كان أداء أكادميي أو إداري أو حىت خدمة ا

ر يف األداء اجلامعي ليصل مستوى النوعية ـــــدائم واملستمـــــــــر تستهدف التحسني الــــــــبناء اسرتاتيجية للتغيي-
.املطلوبة، تشتمل على خطة تسهل عملية التنفيذ واملتابعة والتقييم

امعة وهي- :البحث عن التميز يف احملاور الثالث اليت تقوم عليها وظيفة ا
نقل املعرفة من خالل تطوير أساليب نقل املادة العلمية لتفعيل العملية التعليمية؛
؛خلق املعرفة من خالل تطوير أساليب البحث العلمي
تمع من خالل تطوير آليات وسبل التفاعل والتكامل مع معطياته .خدمة ا
املؤسسة اجلامعيةأبعاد الجودة الشاملة للموارد البشرية في : خامسا

ا شأن أنواع املؤسسات األخرى، حيث توصل الباحثني Blackburm and"يف هذا املوضوع تعد اجلامعات شأ

Rosen"حددا فيه 1993للجودة الشاملة للموارد البشرية، الذي نشر يف جملة العلوم اإلدارية عام تصور إىل بناء ،
)1(:األبعاد واجلوانب الدالة على اجلودة الشاملة للموارد البشرية على النحو التايل

تكون االتصاالت متنوعة ومتعددة التوجه واالجتاه؛- 
ة؛االلتزام بأداء العمليات وفق ضوابط حلقات اجلود- 
، سعة نطاق الرقابة، التمكني وروح فريق العمل يف العمل أساسا لتصميم العمل الوظيفي؛اإلبداعتشكل اجلودة، - 

.193ص، مرجع سبق ذكرهوائل حممد صبحي إدريس،  طاهر حمسن منصور الغاليب، )  1(
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تساهم تنمية املوارد البشرية يف توسيع مدى املهارات، التدوير على الوظائف املقابلة، تشخيص املشكالت - 
والتفكري حبلها؛

ة، اجلودة، أهداف الفريق، الزبون واخلرباء، مراجعة مناخ اإلشراف يعتمد مقياس األداء والتقييم على اإلنتاجي- 
والتأكيد على اجلودة واخلدمة؛

اعتماد منظومة مكافآت أساسها عمل الفريق، العمل اجلماعي واملكافآت املالية وغري املالية كاالعرتاف مثال؛- 
؛ وظفنيصحية وبرامج مساعدة املالصحة واألمانة يف مواجهة املشكالت وبناء برامج السالمة وبرامج - 
االختبار بواسطة خرباء املوارد البشرية؛- 
الت ويكون املسار يتطلب مسار التطور الوظيفي تنمية مهارات حل املشكالت والرتقية على أساس التسهي- 

.الوظيفي أفقيا
ونظرا لصعوبة حتقيق اجلامعات لكل أوجه وجوانب التميز يف األداء لديها ولدى مواردها البشرية، عند تطبيقها 
لنظام اجلودة يف اجلامعة، جندها تركز فقط يف حتقيق التميز يف بعض اجلوانب، فنجد بعض اجلامعات ذات الشهرة 

ا ركزت وعلى مدى سنوات جامعة هارفرد األمريكية وهي من األوائ: العاملية مثال ل املبادرين لتطبيق هذا النظام، أ
ا العلمية ا وختصصا .عدة على حتقيق متيز عن بعض اجلامعات املنافسة يف بعض أحباثها ودراسا

المؤسسة الجامعيةيالمعوقات العامة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ف:سادسا
)1(:الشاملة يف اجلامعات نذكرمن أهم معوقات تطبيق إدارة اجلودة 

تتفق ومتطلبات تطبيق مدخل إدارة والثقافة التنظيمية اليتاجلامعةعدم مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة يف- 
-التحسني املستمر- اهلياكل والنظم - القيادة(ذلك على مستوى األبعاد الثقافية التنظيمية ،اجلودة الشاملة

؛)االبتكار
ل إدارة اجلودة ـــــات تطبيق مدخـــــملتطلبائدة باجلامعاتــــــة الســـاإلدارية واملالي، اع األكادمييةــــــمالئمة األوضدم ــــــع- 

أداء أعضاء هيئة ي،وهياكل وأمناط التعليم اجلامعاذلك على مستوى فلسفة التعليم احلالية وأهدافه،الشاملة
واإلمكانات املادية ومتويل يلتعليمية ونظام الدراسات العليا والبحث العلمالتدريس ومعاونيهم وأدوات العملية ا

ي؛التعليم اجلامع
؛يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملةاملوارد البشرية باجلامعةعدم مشاركة مجيع - 
م ليتوى جودة اخلدمة اــــــدمة للطالب ومستـــــــودة اخلدمة التعليمية املقـــــــمة جــــــعدم مالئ-  تتفق مع رغبا

م أداء هيئة التدريس وأساليب التقييم املتبعة وكفاءة وفعالية نظام ي،اجلامعالكتابخيصذلك فيما ،وتوقعا
؛تقدمي اخلدمة ورعاية الطالب

ملتطلبات سوق اعدم الربط بني الكليات باجلامعة وقطاعات سوق العمل من حيث مدى تطور املناهج طبق- 
؛العمل

دور التنمية البشرية يف تفعيل الطاقات اجلامعية، كلية العلوم : ، امللتقى الوطين األول حولتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعاتبلخضر مسعودة، بياس علية، )  1(
.9- 8ص، -، ص14/05/2012- 13جامعة خنشلة، ، رياالقتصادية، التجارية وعلوم التسي
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اجلامعة؛تبين طرق وأساليب إلدارة اجلودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية - 
؛ومة التغيري سواء من العاملني أو من اإلدارات وخاصة االجتاهات عند اإلدارات الوسطيامق- 
. توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد- 

وعليه ونظرا ألمهية أن تعمل اجلامعة على تطبيق اجلودة الشاملة كأحد أهم املداخل بل االسرتاتيجيات الداعمة 
ألداء املورد البشري فيها وأحد أهم أساليب تطويره، كان لزاما عليها اإلحاطة مبختلف معوقات التطبيق احملددة أعاله 

ت بشرية، يكون دورها البحث عن حلول هلذه املشاكل وغريها، من خالل خلق وتشكيل فرق عمل حتوي كفاءا
.دون االستفادة من تطبيقات اجلودة الشاملة يف اجلامعةواملعوقات اليت حتول 

مؤسسة الجامعيةالبالبشري في تحسين األداء ) 6(ستة سيجمااتتطبيق:المطلب الثاني
اعتمادها للرفع من أداءها، الذي للجامعاتتعترب تقنية ستة سيجما من أهم األساليب املستحدثة اليت ميكن 

وحىت طلبة، ذلك العتبار اجلامعة مؤسسة ةأداريهيئة يعكس أداء خمتلف املوارد البشرية فيها من هيئة تدريسية، 
وكذااخلدمة التعليمية، خدمات البحث العلمي، خدمات استشارية : خدمية تقدم خدمات خمتلفة للمستفيدين منها

.يئة متطلبات سوق العمل من القوى العاملة املؤهلة

المؤسسة الجامعيةفي (6)مبادئ تطبيق : أوال
)1(:على جمموعة من املبادئ أمههااجلامعاتيف (6)تقوم تقنية

ترتبط و .مث العاملني يف هذا القطاعالتعليميةهم الطلبة الذين يشكلون أساس العملية:التركيز على العمالء
اعة ــــــل ســـاب التكلفة لكــــــتعرف حبساجلامعيةاتــــــــؤسساملاجية ـــــن إنتأل،ودة وخفض التكلفةـــــالسرعة واجلب

لما حتقق املؤسسة ختريج طلبة فلتعليمية،تعليمية لكل طالب وختفيض الوقت الالزم لتحقيق أهداف املقررات ا
م حيققون توقعات العمالء بأقل تكلفة .ذوي جودة عالية فإ

وقتها للتطوير أكثر من ثالث أرباعيستوجب عليها أن ختصص اجلامعاتن أل:تحسين العمليات
التحسني املستمر ف،تقييم أداء الطلبة وفقا للمخرجات التعليمية املطلوبةيها ب علجيحيث،والتحسني
.يم املخرجات سيؤدي إىل زيادة جودة التعليم العايليتقمن خالل للعمليات 

حيث تستخدم هذه التقنية :راراتــــــاستخدام البيانات لصناعة الق(6) كقوة حمركة الواقعية  البيانات
اإلدارة بما يسمى يف إطارحيث تستخدم احلقائق والبيانات لدعم اآلراء وال تقبل االفرتاضات ،للعمل

وانسيابية حركة وظفنيترتكز على العمل اجلماعي والتشارك يف الواجبات واملسؤوليات جلميع املكما ،باحلقائق
.يةعالثر فأكة مما جيعلها املعلومات وانتشار ثقافة التعلم اجلماعي وااللتزام بأعلى مستويات اجلود

.210ص،2009، 1القاهرة، ط،دار السحاب للنشر والتوزيع،يزو في التعليماإلمحد حسني عبد املعطى، أ)  1(
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جامعيفي التعليم ال(6)في تقنية )DMAIC(آلية تطبيق نموذج التقييم : ثانيا
يتم فيها التحسني املستمر ،خبمس مراحل أساسية(6)يف تقنية ) DMAIC(متر آلية تطبيق منوذج التقييم 
)1(:ويتم يف هذه املراحل.للعملية التعليمية ومن مث خمرجاته

؛للجامعةمراقبة التفاوتات يف املستويات املختلفة -
الرتكيز على الطالب؛-
التقييم على أساس البيانات؛-
ا؛- التحسني املستمر جلودة العملية التعليمية وخمرجا
.مسامهة أعضاء هيئة التدريس أثناء العملية-

مستوى الكلية وأخريا على مستوى على ا حيث يتم التقييم على مستوى املقررات وعلى مستوى الربنامج وكذ
.اجلامعة ككل

يف اجلامعات يف معطيات اجلدول) DMAIC(وتتمثل املراحل اخلمس املشار إليها أعاله يف تطبيق منوذج التقييم 
:)03- 08(رقم 

المؤسسة الجامعيةفي (6)في تقنية ) DMAIC(مراحل تطبيق نموذج التقييم ): 03-08(جدول رقم 
مضمون المرحلةاسم المرحلة

مرحلة التعريف
)Define(

:يتم فيها تحديد أين تكمن المشكلة من خالل
؛اخلاضعة للتحسنياجلامعةحتديد رؤية ورسالة -
؛وغالبا تكون أهداف قابلة للقياسأهداف التعليم -
؛حتديد الوضع احلايل للعملية التعليمة ونواتج تعلم الطلبة وأدائهم-
؛حتديد األدوار واملسؤوليات اخلاصة باملوارد البشرية يف هذا املشروع-
.حتديد نقاط التعلم احلرجة من خالل رسم خرائط التعلم-

مرحلة القياس
(Measurement)

:يتم فيها تحديد
مهارات التعليم، اللغة، االتصال، اإلدارة، : مثال(تصميم أدوات قياس املهارات -

؛لقياس نقاط التعلم احلرجة....) اهلندسيةاالقتصاد، العلوم 
؛تصميم آليات تنفيذ عملية القياس-
انات تضم الطلبة اخلرجيني واخلرجيون القدامى واملوظفون والطلبة يتصميم استب-

؛النظاميني كأداة جلمع حقائق سريورة العملية التعليمية بكل جوانبها وكل أطرافها
اف الربنامج مع أدوات التقييم من بناء قاعدة البيانات من خالل ربط أهد-

. انات لتعطينا قاعدة بيانات من مصادرهايمضمون االستب
مرحلة التحليل
(Analyze)

:تحديد األسباب الجذرية للمشكلة من خالل
التحليل اإلحصائي املناسب للتقارير اخلاصة بتقييم خمرجات الربنامج األكادميي  -

يد الربواري، حلسن عبد اهللا باشيوة، )  1( .400، صمرجع سبق ذكرهنزار عبد ا
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؛ومقارنة املعلومات وحتليلها
.التقرير النهائي لتقييم خمرجات الربنامج األكادمييكتابة-

مرحلة التحسين 
(Improvement)

يتم فيها معالجة اإلخفاقات واختيار بدائل الحلول األنسب لمعالجة 
:المشكالت من خالل

تكثيف العمل اجلماعي وتبين أهم أساليب التفكري اجلماعي حلل املشكالت -
؛أمهها العصف الذهين

؛وات الالزمة ملعاجلة املشكالت وحتقيق أهداف برنامج التحسنياختاذ اخلط-
؛فرز واختيار احللول األفضل-
من بني احللول األفضل يتم اختيار الذي يقلل من مواطن اهلدر يف العمليات -

أفضل العوائد بأدىن جهد .(التعليمية ويقوي فرص حتسني العملية التعليمية
).وتكلفة

مرحلة الرقابة أو الضبط 
(Control)

:يتم فيها مراقبة
؛العمليات والربامج الدراسية-
نواتج األداء للطلبة واألقسام والكليات من خالل مقارنة احملقق باملخطط من -

؛األداء
التأكد من أن كل األجواء احمليطة ستكون متوفرة بالشروط اليت تسمح باستدامة -

.احلل وأن ال تعود املشكلة للظهور جمددا
إعداد الباحثة :المصدر

من خالل منوذج اجلامعةأن تطبيق تقنية ستة سيجما يف )03- 08(بناء على اجلدول ويف األخري ميكن القول 
)DMAIC( ،اولة التغييب ــــــودة العمليات التعليمية وحمـــــن خالل ضبط جـــمن النهوض مبستوى التعليم فيها، مهاكنمي

الل الرقابة الدائمة ــــــــــــخطط، من خــــــــــاجتة أساسا عن الفرق بني األدائني احملقق واملـــــــــاألداء النوةــــــــام لفجـــــــالت
جتنيد كل املوارد فيها إلجناح هذه العملية أيضا اء قبل أو فور وقوعها، ــــــــاف األخطــــــر هلا واكتشــــــــوالتحسني املستم

البشرية من أساتذة إداريني وطلبة وتفعيل العمل اجلماعي على البحث عن مواطن اخللل على رأسها املوارد
.مث تبين أساليب فاعلة للتفكري اجلماعي وحل املشكالت على رأسها العصف الذهين وحلقات اجلودة،والتفاوتات

اليت تسهم يف وارد البشرية مهارات وقدرات املويف خضم كل مراحل هذه العملية التحسينية يتم وبصفة آلية تنمية
.الذي بدوره يرفع من أداء اجلامعةرفع والتطوير من أدائهم و التحسني و ال
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إعادة هندسة األداء الجامعي للرفع من أداء الموارد البشرية: الثالثطلبالم
عندما أطلق 1992بداية التسعينيات وبالتحديد يف يعود إىل(Reengineering)إن ظهور إعادة اهلندسة 

اهلندرة كعنوان (Michael.Hammer & James.CHampy)" جيمس شاميب"و" ميكل هامر"الكاتبان األمريكيان 
ما الشهري مله حتومنذ ذلك احلني أحدثت اهلندرة ثورة حقيقية يف عامل اإلدارة احلديث مبا ."هندرة املنظمات"لكتا

رحية إىل إعادة النظر وبشكل جذري يف كافة األنشطة واإلجراءات ـــــوة صـــــغري تقليدية ودعمن أفكار
)1(.يف عامل اليومؤسسات اليت قامت عليها الكثري من امل،واالسرتاتيجيات

تعريف إعادة الهندسة: أوال
:باهلندسة اإلدارية نذكرمن بني التعاريف اليت تناولت مفهوم إعادة اهلندسة أو ما يطلق عليها 

ا :تعرف إعادة اهلندسة على أ
دف حتقيق حتسينات جوهرية فائقة "- وليست هامشية -إعادة التفكري وإعادة التصميم اجلذري للعمليات، 

)2(".يف معايري األداء مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة- تدرجيية

)3(".باملؤسسة تسمح بتحقيق تقدم جيد يف األداءإعادة تصور وتغيري جذرية للعمليات اخلاصة"-

هي تغيريات جذرية أساسية تدخل على تصميم وهيكلة أعمال املؤسسة، جلعلها أكثر قدرة على التكيف مع " -
)4(".متغريات البيئة املتنوعة واملتسارعة لتحقيق أفضل مستويات األداء

من التعاريف السابقة ميكن القول أن فلسفة إعادة اهلندسة تشكل بالنسبة للمؤسسة وأفرادها أهم األساليب 
ا، ه الل أداء ــــــــــن خـــــــن وتطوير أدائها مـــــادفة بذلك إىل حتسيـــــــــاملساعدة على خلق تغيريات جذرية يف عمليا

ارة، الدافعية، املرونة، وارد البشرية من خالل توفري عناصر اإلثــة الكاملة جلهود املعلى التعبئأساسا قائمة الأفرادها، 
.الثقة وإحداث التكامل بني خمتلف األنشطة أفقيا وعموديا يف املؤسسةالتمكني، 

مبادئ إعادة الهندسة: ثانيا
)5(:هيالعملياتهندسةإعادةعليهاتقوماليتاملبادئأهمإن

ؤسسة؛املواسرتاتيجياتألهدافالواضحالتحديد-
؛احلايلالوضعيفالتفكريإعادة-
؛واالسرتاتيجياتلألهدافاحملركةالقوةباعتبارهالعميلعلىالرتكيز-
؛الوظائفوليسالعملياتعلىالرتكيز-
؛)واهلياكلالسياساتالنظم،العمليات،(ككلؤسسةاملمشول-
؛املساندوالعملياتاملضافةالقيمةعملياتعلىالتعرف-

.148، صمرجع سبق ذكره، التنظيمي واإلداريالتطويربالل خلف السكارنة، )  1(
.313، ص مرجع سبق ذكره،إدارة الموارد البشريةجاري ديسلر،)  2(

)3( Jean Brilman , OP.cit ,P 257.
.168، صمرجع سبق ذكره، عمر وصفي عقيلي)  4(
.138، ص2007، )05(الباحث، جامعة ورقلة، العدد، جملة مقاربة معاصرة: إعادة هندسة األداء الجامعيبوحنية قوي، ) 5(
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؛السليمةالقراراتالختاذالالزمةواملربراتواملعلوماتالبياناتحشد-
.إجنازهسيتمومااملعلوماتدقةمنللتأكداإلداريةلألدواتاملناسباالستخدام-
أهداف إعادة الهندسة: ثالثا

ا إعادة هندسة املؤسسة من خالل تسعى )1(:التاليةإىل حتقيق األهداف عمليا

أسلوب وأدوات العمل والنتائج من خالل متكني يف تغيري ويتمثل ذلك:داءتحقيق تغيير جذري في األ
.ؤسسةالعاملني من تصميم العمل والقيام به وفق احتياجات العمالء وأهداف امل

م والعمل على حتقيق ؤسسةتوجيه امل: التركيز على العمالء إىل الرتكيز على العمالء من خالل حتديد احتياجا
م .رغبا

من القيام بأعماهلا بسرعة عالية من خالل توفري املعلومة املطلوبة الختاذ القرارات ؤسسةمتكني امل: السرعة
.وتسهيل عملية احلصول عليها

ناسب مع احتياجات ورغبات العمالءحتسني جودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها لتت: الجودة.
ضرورية والرتكيز على العمليات ذات القيمة املضافةالهذا من خالل إلغاء العمليات غري : تخفيض التكلفة.
م ؤسساتيف التفوق على املؤسسةمساعدة امل: التفوق على المنافسين املنافسة اليت قد ال يصعب اللحاق 

هذا من خالل حتسني استغالل املوارد املتاحة وترشيد العمليات والبيع بشروط ،...،ولكن يصعب التفوق عليهم
.أفضل

دور إدارة الموارد البشرية في إعادة هندسة العمليات: رابعا
فإن لذاجهود أفراد املؤسسة وتتحد إلجناحها، تتضافرتعد إعادة هندسة العمليات فلسفة صعبة التطبيق، إذا مل 

اإدارة املوارد ا وفيما يلي .لبشرية هلا الدور الفاعل يف توجيه أفرادها حنو فهم  هذه الفلسفة وتبنيها بعد توفري متطلبا
:  إبراز أهم النقاط املعربة عن  هذا الدور

إن إدارة املوارد البشرية تلعب دورا هاما يف : الحصول على الدعم والتأييد لجهود إعادة هندسة العمليات
وتأييد جهود إعادة هندسة العمليات، من خالل حرصها على تعيني املوظفني الذين تتوافر لديهم حتقيق دعم 

قيم صحيحة وتقدمي حوافز مناسبة هلم، باإلضافة إىل وجود نظام كفؤ لالتصاالت يقوم على أساس تبادل 
)2(.االتصاالت بني الرؤساء واملرؤوسني

ندسة العمليات على جهود فرق العمل ألداء األعمال بشكل تقوم إعادة ه:المساهمة في تشكيل فرق العمل
.وإلدارة املوارد البشرية الدور الفاعل يف البناء السليم هلذه الفرق وتدريبهم على خصائص العمل اجلماعي.سليم

.167، صمرجع سبق ذكرهدبون عبد القادر، )  1(
.314، صمرجع سبق ذكره،إدارة الموارد البشريةجاري ديسلر، )  2(
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التحول من الوظائف املتخصصة إىل الوظائف العامة واليت تتطلب تعدد : المساهمة في تغيير طبيعة العمل
اليت توفرها إدارة املوارد البشرية ألفرادها من خالل الربامج التدريب املناسبة والتدوير الوظيفي ،هب واملهاراتاملوا

.ملوظفيها بصفة مؤقتة يف كل مرة
تعمل إدارة املوارد البشرية على التقليل من عنصر الرقابة : التحول من الوظائف المراقبة إلى الوظائف الممكنة

عطائهم قدر أكرب من التمكني القائم أساسا على الثقة، حيث تقوم إعادة اهلندسة على تقليل على املوظفني وإ
.مستوى اإلشراف وإعطاء املوظفني حرية أكرب يف أداء العمل

للتمكن ،تعمل إعادة اهلندسة وتقوم على مبدأ التعلم املستمر لفرق العمل: التحول من التدريب إلى التعلم
ليس فقط ا يضمن التحسني املستمر للعمليات و من توسيع فهمهم للمشاكل احمليطة وكيفية إجياد حلول هلا، مب

.االكتفاء بتدريب العامل عن كيفية أداء وظيفته

إعادة هندسة األداء الجامعي: خامسا

ملضامني كافة ) إعادة اهلندسة(اجلذري تعترب اجلامعة من أكثر أنواع املؤسسات اضطرارا إىل تبين أسلوب التغيري
ا وكل مواردها البشرية من طلبة، أساتذة  ا التعليمية مبا حتتويه من مناهج، برامج، طرق يف كافة مستويا عمليا
ا متاشيا والتطورات والتغريات احلاصلة وخضوعا  ا يفرض كفاءة يف خمرجا وإداريني، سيما وهي تعيش تنوع يف مدخال

.مؤسسات االستخدام للقوى البشرية فيما بعدملتطلبات
ا، ال بد أن تلتزم  وحىت تنجح اجلامعة يف استخدام فلسفة إعادة اهلندسة على عمليتها التعليمية يف كافة مستويا

)1(:مبراحلها على النحو

الهندسةإعادةلمنهجالعليااإلدارةدعم:
:من خاللوذلك

أوككل،ؤسسة  املمستوىعلىسواءالنهائية لتطبيقهالنتائجيفوالثقةاهلندسةإعادةمنهجبأمهيةاالعتقاد- 
ب والتطوير والتعلم؛التدريأنشطةمستوى أحدعلى

والتعلم؛التدريب والتطويرلعملياتاجلذريللتغيريواالستعدادالرغبة- 
؛األجل القصرييفعوقاتاملو املخاطرلتحملاالستعداد- 
.الطويلاألجليفخاصةالنتائج املتوقعةعلىوالتعرفاجلديداملنهجتطبيقجدوىدراسة- 

النظميفيوسعاملديرين،جانباهلندسة منإعادةفهميفتأخرفكلالسرعة،تطلبتإن عملية الدعم هذه
كلعلىاجلودةوحتسنيالعمالة للتقدمودعمذاتيااملوجهةالعملفرقعلىاالعتمادكما جيبالرقابية،والسلطات
.املستويات

.141، صمرجع سبق ذكره، مقاربة معاصرة: إعادة هندسة األداء الجامعيبوحنية قوي، )  1(
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والبشريةالتنظيميةاملتطلباتتوفريالعلياعلى اإلدارةجيبإذ:ةالهندسإعادةمنهجتطبيقمتطلباتتوفير
:يليكماإلعادة اهلندسة،واملادية

التنظيميةالمتطلبات:
:بتوفريوذلك

؛التنظيمييف اهليكلاهلندسةإعادةعنمسئولةإدارةأوقسم- 
؛األداءيفوالدقةوالسرعةاملرونةإىلمبا يؤديؤسسة،امليفتطوير أياملستهدفالنشاطهيكلةإعادة- 
.األخرىواألنشطةاملستهدفالقسمهندسةإعادةبنيالعالقةحتديد- 

البشريةالمتطلبات:
:من خاللوذلك
؛املفاهيم واألفكاريفاجلذريالتغيريإلحداثسئولني القائمني على عملية إعادة اهلندسةللماجليداإلعداد- 
اجلامعةداخل،والتطويرالتدريباملرتبطني بعملية)املوظفني اإلدارينيو األساتذة(املوارد البشريةوتأهيلإقناع- 

؛األجل الطويليفهلمبالنسبةاهلندسةإعادةمزاياشرحمعتنفيذها،واملشاركة يفاهلندسةإعادةلقبول
فرقإىلوالتحولالشاملةواجلودةإعادة اهلندسةمعالتكيفمثلاملوارد البشريةلدىالتنظيميةالثقافةبناء- 

.العميلخبدمةاملوارد البشريةالتزامتطويركذا ذاتيا،املوجهةالعمل
الماديةالمتطلبات:

:وتشمل
؛اهلندسةإعادةأهدافلتحقيقاملالئمةامليزانياتتوفري- 
؛واملكافآتلألجورفعالةنظمتصميم- 
؛املساحة، التجهيزاتالتصميم،املوقع،حيثمنمناسبةعملبيئةتوفري- 
اآلليةالتجهيزاتعلىواالعتماد.بعدعنواالنرتانت واالتصالاإلنرتنتشبكةمثلمتقدمةنظمإدخال- 

.والتكلفةواجلهدالوقتلرتشيد
إمنا هي مستهدفة بالدرجة األوىل ؛وما ميكن مالحظته يف مراحل إعادة اهلندسة يف اجلامعة املستهدفة لرفع األداء

العنصر البشري، العتباره مسري العملية التعليمية يف اجلامعة، هذا يعرج بنا إىل احلديث عما يسمى بإعادة هندسة 
:على النحويف جناح هندسة األداء اجلامعياملوارد البشرية اجلامعية، كأساس ودعامة هامة

لرفع األداء الجامعيهندسة الموارد البشريةإعادة: سادسا
حمتوى املعارف واملهارات لدى رأس إعادة هندسة املوارد البشرية ال تقتصر فقط على إعادة تكوين وتشكيلإن 

دعيم وتنمية القوة ــــــــعلى تدراــــــــال فكري قــــى رأس مــــــإلحتويله و املؤسسةل استخدامه لصاحل ـــــــاملال البشري، تفعي
ا،املؤسسيةالتنافسية  إعادة تصميم لكنها تتجاوز ذلك إىل إعادة تصميم ليس فقط األدوات واألساليب اليت يتم 

لكن إعادة تصميم ،)وظيفيالبداعتعلم التنظيمي، التطوير واإلالتدريب، ال(املؤسسةوتكوين رأس املال البشري يف 
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وتشتمل على الربامج .ككلؤسسةنظام املوارد البشرية يف املاألسس واملبادئ والعمليات اليت يتم على أساسها إدارة
:التالية

التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير واإلبداع (البشرية عالية القيمةعمليات إدارة وتنمية املواردإعادة هندسة-
؛)املؤسسي

مع إحالل الثقة والتمكني؛البعد الرقايبوالتقليل منالبشرية عمليات إدارة وتنمية املواردإعادة هندسة -
؛واملهاراتإعادة هندسة حمتوى املعارف-
؛إعادة هندسة رأس املال البشري-
.إعادة هندسة الربامج التعليمية الطرق وأساليب ومناهج البحث العلمي-

ا ومواردها البشرية تتوقف على ويف األخري ميكن الق ول أن استعداد اجلامعات لتطبيق فلسفة إعادة هندسة عمليا
ا على توفري متطلبات جناح هذه األخرية، حيث تشكل وسيلة لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة من خالل  مدى قدر

م للتكيف واألداء الصحيح والتطبيق السليم م وقدرا دف أوال وأخريا حماولة تنمية مهارا ملبادئ هذه الفلسفة، اليت 
تمع وبالشكل املتوقع  إىل تطوير وحتسني أداء املؤسسات اجلامعية مبا حتويه من جماالت البحث والتعليم وخدمة ا

.منها

المؤسسة الجامعيةأداء الموارد البشرية في من لرفع كآلية لالقياس المقارن  : الرابعطلبالم

األداء بالنسبة للمؤسسات اجلامعية، سيما يف ظل احلصول على ترتيب عاملي، يعكس حتسني وتطوير نظرا ألمهية 
، تداول املعرفة )البحث العلمي(املستوى الذي بلغته اجلامعات فيما خيص احملاور الثالث واملتمثلة يف خلق املعرفة 

تمع، أصبحت اجلامعات تسعى لبلوكذا) العملية التعليمية( وغ التميز يف األداء من خالل البحث عن خدمة ا
مواطن الضعف يف أدائها وأداء أفرادها، من خالل مقارنة نفسها بأفضل اجلامعات العاملية من حيث األداء وجودة 

دف حتسني مستوى أدائها هذا يتم يف . املخرجات واختاذها كنموذج ناجح حيتذى به ويستفاد من طرق العمل فيه 
.(Benchmarking)"سفة القياس املقارنبفل"يسمى إطار ما

تعريف القياس المقارن: أوال
املقارنة "،  إىل "القياس إىل النمط"إىل " املقارنة املرجعية"ختتلف مسميات هذا املفهوم بني الكتاب والباحثني من 

ي املقارنة املرجعية ــــداوال هـــــــوعا وتـــــن املسميات األكثر شيــــ، لك"القياس املقارن"، إىل "املعيارية"إىل " مبنافس منوذجي
.ويف دراستنا سيتم اعتماد مصطلح القياس املقارن.والقياس املقارن

:حيث يعرف القياس املقارن على أنه
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ا يف مؤسسة "- عملية خمططة ومستمرة لقياس ومقارنة السلع واخلدمات واملمارسات اإلدارية يف املؤسسة بنظريا
)1(".يف النشاط الذي تنتمي إليه، تعكس الرؤية الشاملة ملا يفعله املنافس األفضلأخرى رائدة 

ؤسساتــــــاد مث التكيف مع الطرق األفضل يف املــــــــاالعتم،تعريف، حتليليتم ن خالهلاــــــلعملية اليت ما"-
)2(".املعنيةؤسسةاألخرى، اليت لديها األداء األحسن يف العامل بقصد إحداث حتسينات يف األداء داخل امل

ؤسسة ترغب يف حتسني ــــــارن يعترب فلسفة وتقنية ميكن ألي مــــــــيتضح من التعريفني السابقني أن القياس املق
أنواع املؤسسات يف وقت حتكمه املعرفة ويسريه التطور العلمي والتقدم وتطوير أدائها، مبا فيهم اجلامعة باعتبارها أهم 

دائها احلايل ومقارنته التكنولوجي غري املسبوق، الذي أساسا يعد نتاج هذه اجلامعات، حيث تعمل على تشخيص أ
ء بالنسبة فيما خيص مستوى أدائها، مث الوقوف على املواطن اليت تعكس الضعف يف أدائها سوامع أفضل اجلامعات

جلامعة أو أداء مواردها البشرية والعمل على تطويرها باتباع أفضل الطرق لتلك ا،للعمليات أو طرق وأساليب العمل
ا .املقارن 

.وحىت تنجح املؤسسة يف تبين هذه الفلسفة، ال بد هلا من التحكم يف االنضباط الداخلي كأول شرط لنجاحها
واإلدارة اجليدة للوقت مع ضرورة التنمية الدائمة واملستمر ملهارات مواردها البشرية، سيما يف جمال تفعيل العمل 

.اجلماعي وتقوية روابط االنتماء لديهم، اليت تسهل انسيابية املعلومات يف نظامها االتصايل
)Robert Camp(خطوات تطبيق فلسفة القياس المقارن وفق نموذج : ثانيا

باالستناد على خربته يف القياس املقارن مخس خطوات أساسية "Xrox"حدد روبرت وهو مدير التوزيع يف شركة 
)3(:متعاقبة لتطبيق األسلوب بنجاح وهي

 التخطيط)Planning( :يتم تشكيل فريق املقارنة الذي يتوىل حتديد العمليات اليت سيتم إجراء مقارنة عليها.
ويف ضوء ذلك يتم اختيار الشريك الذي ستجرى معه املقارنة، كما يتم حتديد نوع وطرق مجع املعلومات 

.الضرورية لنجاح عملية املقارنة، إىل جانب حتديد كيفية قياس أداء الشريكني يف املقارنة
 التحليل)Analysis( : ذلك العمليات اخلاصة بالشريك كملؤسسة،  االفهم الكامل واملعمق للعمليات احلالية يف

يف املقارنة، مث حتديد حجم ونوع وأسباب الفجوة املوجودة وما هي عوامل تفوق الشريك، مث استقراء مستويات 
. األداء املستقبلية

 التكامل)Integration(:االت اليت تستوجب التغيرييتم وضع برنامج تنفيذي لغرض حتد والعمل على يد ا
.وحتديد األدوار واملوارد والوسائل اليت تؤدي إىل حتقيق مستوى أداء أفضل.نامج من قبل اجلميعضمان قبول الرب 

يد الربواري، حلسن عبد اهللا باشيوة، )  1( .303، صمرجع سبق ذكرهنزار عبد ا
(2) Jean Brilman, OP.cit, P248.

يد الربواري، حلسن عبد اهللا باشيوة، )  3( ص، - مرجع سبق ذكره، ص،- مفاهيم وأسس وتطبيقات-إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة، نزار عبد ا
318-319.
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 التنفيذ)Action(:من خالل ترمجة اخلطوات السابقة إىل أفعال منها تطبيق أفضل طرق بداية التنفيذ الفعلي
دف تقييم إعادة إجراء املقارنةو .الشريك وبالصيغة اليت تتالءم مع بيئة املؤسسة مع الشريك بعد التنفيذ 
.املوقف والتعرف على مستوى التحسني احلاصل

 النضج)Maturity( :معاجلة الفجوة السلبية مما يؤدي إىل حتقيق األداء األفضل للمؤسسة ككل.
:)03- 11(وهذا ما يبينه الشكل 

)Robert Camp(خطوات تطبيق فلسفة القياس المقارن وفق نموذج ):03-11(شكل رقم 

SOURCE : Jean Brilman, OP. cit, P 252

آلية العمل في إطار فلسفة القياس المقارن لرفع أداء المؤسسات الجامعية: ثالثا
تعمل املؤسسات اجلامعية عند تبنيها لفلسفة القياس املقارن لتحسني أدائها وأداء أفرادها، بالعمل ضمن اخلطوات 

:التالية
تمع أو البحث العلمي، تكنولوجيات تبادل املعرفة، (حتديد املوضوع الذي سيجرى عليه القياس املقارن - خدمة ا

؛))LMD(تأهيل الطلبة ضمن نظام تعليمي معني مثال 
ه؛فيما خيص املوضوع احملدد مث كتابة تفاصيلجامعةتشخيص األداء احلايل لل-

.ؤسسة والشريكتشخيص أداء امل-
.ومسبباتهحتديد فارق واحنـراف األداء-
.  املستقبلية لألداء) مستوى( العتبة ديدحت-

.حتـــــديد هدف املوضوع وفرق العمل-
اؤسساتحتديد امل- .اليت ستقارن 
.األداءوقياساختيـار طريقة مجع املعلومات-

.وضع برنامج تنفيذي-
.وضمان قبولهربنامج توصيـل ال-
.هدف األداء وتعبئة خمتلف املواردوضـــع -

وضع خمططات التنفيذ التفصيلية-
.بداية التنفيذ مع ضمان املتابعة للتطورات-
تقييــم املوقف بإعادة املقارنة والتعرف على-

.مستوى التحسني

.معاجلة الفجوة-
.بلوغ أفضل مستويات األداء-

التخطيط

التحليل

التنفيذ

التكامل

النضج
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؛)أساتذة، إداريني وحىت طلبة(إعداد فريق العمل مع املعنيني باملوضوع -
؛لتعليميةمقارنة األداء أو نواتج العملية اااليت ستجرى معه) الشريك(اختيار اجلامعة -
؛]قبل زيارته [ حتضري مث إرسال االستبيان للشريك مسبقا -
؛زيارة الشريك بعد احلصول على تقرير الزيارة-
ال املرادو مراجعة النتائج املتحصل عليها من الشريك حول كيفيات العمل، الوسائل - ؛مستويات األداء يف ا
سببات، تثبيت األهداف، اختيار أفضل الطرق املعتمدة وكشف امل) جلامعتنيالفجوة بني أداء ا(حتليل الفوارق -

؛املعنيةجلامعةالرائدة وتكييفها مع نشاط ااجلامعةمن طرف 
من خالهلا، بعد حتديد املسؤوليات وتعبئة كل املوارد إلجناح جلامعة توصيل النتائج وحماولة حتسني وتطوير أداء ا-

. العملية التحسينية ألداء اجلامعة
تبين املؤسسات اجلامعية مثل هذا النوع من الفلسفات، جيعلها على اطالع دائم بكل جديد يف حيث أن 

، من كيفية تعبئتها ملواردهااجلامعات سيما العاملية، مما ميكنها من معرفة جوانب الضعف يف أدائها أو أساليبها أو
شكلة املقارن ال بد من التحليل اجليد للمحىت تنجح عملية القياس،جلامعاتخالل إحداث مقارنة بينها وبني هذه ا

، لبلوغ امعةاملرتبطة جبوانب القصور يف أداء اجل، االختيار اجليد للشريك ومقارنة املواضيع والتطبيقات والنتائج وجماهلا
ا ومعاجلتها بالطريقة اليت جتعل شرط . يف مصاف هذه اجلامعات الرائدةهاحتديد الفجوة القائمة ومعرفة مسببا

م على عدم تبين أساليب اجلوسسة للوصول إىل املعلومات اخلاصة بالشريك وعدم استغالهلا و التمسك بالشرعية اليت تق
.ألغراض غري التحسني والتطوير يف األداء الفردي واجلماعي والكلي للجامعة

تنميتها ملواردها البشرية وعليه ومن خالل العرض السابق لالجتاهات احلديثة اليت ميكن أن تتبناها اجلامعات يف
ودورها يف الرفع من أداء أفرادها، ميكن القول أن كل من إدارة اجلودة الشاملة، تطبيق تقنية ستة سيجما، إعادة 
اهلندسة وأخريا القياس املقارن كلها تقوم على مبدأ التحسني املستمر الذي يشكل منطلقها ومنتهاها، حيث نلمسه 

عليه ميكن القول أن التحسني املستمر أو ما يطلق عليه مصطلح الكايزن و .ت السابقةيف كل اجتاه من االجتاها
)KAIZEN(فيما يليفلسفتها واليت تتمثل كلمة يابانية تعين التحسني املستمريوه:

؛اجلامعةالتطوير املستمر مسؤولية كل فرد يف -
؛وال يهتم بالنتائج فقطالرتكيز على حتسني العمليات-
االت أي يشمل كل جماالت العمل يف احتسني - ؛جلامعةاألداء يف كل ا
؛مسؤولية شاملة لإلدارة والعاملني فيها-
؛توليفة متكاملة من الفكر اإلداري ونظم اإلدارة وأدوات حتليل املشاكل واختاذ القرارات-
.التسليم بأمهية العميل وضرورة إرضاءه-
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:الفصلالصة خ
امعات ــــــــري يف اجلـــــــــات األداء البشـــــرتبط أساسا بالبحث يف حيثيملل اــــــــالفصارضه يف هذـــــــــعالل ما متــــــمن خ

رية ـــــــراتيجية تطويــــلم التنظيمي، استـــــالتعراتيجية تدريبية، اسرتاتيجيةـــــية عليه من استو ــــــات التنمــــــــر االسرتاتيجيــــــوتأثي
: واسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي، مت حتصيل النتائج التالية)وير تنظيمي، إداري وتطوير املسار الوظيفيــــــتط(

التوجه الذي يعرف األداء يعكسانو مصطلحني يعربان عن املعىن احلقيقي لألداء يعترب كل من الكفاءة والفعالية -
؛ أي ارتباط مفهومه باالستغالل األمثل للموارد ومدى حتقيق د املبذولالعالقة بني النتيجة واجلهانطالقا من 

يف املؤهالت، املهارات، التحفيز والثقافة؛تفتمثلالبشري ددات األداء أما حم. األهداف
داف ــــــدافهم وأهـــــــوبني أهوظفنياملق االرتباط بني أنشطة ـــى حتقيـــــعى إلــــــالة ألداء املوارد البشرية تســـــــاإلدارة الفع-

ذا تزويدهم مة بشأن املوارد البشرية لديها، كوتوفري معلومات مفيدة يف اختاذ القرارات اإلدارية السلي.املؤسسة
مبعلومات مرتدة حول مواطن القوة والضعف يف أدائهم وكيفية التحسني يف مستواهم الوظيفي، من مث تطوير 

؛أدائهم احلايل واملستقبلي
املتعلقة نقطة االنطالق واملرجع األول للمؤسسة يف اختاذ العديد من القراراتالبشري متثل نتائج تقييم األداء -

االت يفأهم ، حيث ميكن حصر بقضايا املوارد البشرية فيها املوارد ، تنميةاإلثراء الوظيفي: هذه القرارات يف ا
اخل؛ تأسيس نظام حوافز عادل، البشرية

املدخل السلوكي، املدخل املقارن، مدخل اخلصائص وأخريا : أداء املوارد البشرية وفق املداخل التاليةيتم تقييم-
مدخل النتائج؛

اهليئة التدريسية، اإلدارية والطالبية واليت تشكل رأمساهلا : تتلخص مرتكزات األداء باجلامعة يف ثالث هيئات هي-
البشري؛

تقييم 360°عملية، )Six Sigma(ستة سيجمابطاقة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشرية اجلامعية، تشكل كل من -
)360-Degree Evaluation( ، اجلامعة نظرا ميكن أن تتبناهاهامة يف تقييم أداء املوارد البشرية و مداخل حديثة

الفرق حتديد الفجوة األدائية القائمة واملعربة علىالتصافها بالشمولية اليت تعطيها دقة يف النتائج ومصداقية يف
؛األداء املقدر واحملققبني

أساتذة (أداء املوظفني مستوياتع والتحسني يفـــــــامعة على الرفـــل اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف اجلــــــتعم-
م الوظيفية وإثراء معارفهم ، )وإداريني ممن خالل الرفع من مهارا م وزيادة مؤهال وتوجيه ثقافتهم لتنهل وخربا

ودافعا إلثراء وظيفته يف حدود ما حصله من خضوعه اليت تشكل حافزا لدى املوظف ،وتصب يف ثقافة اجلامعة
لربامج تنموية يف إطار التسيري الفعال لالسرتاتيجية التدريبية، اسرتاتيجية التعلم التنظيمي، االسرتاتيجية التطويرية 

؛وأخريا اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي) طوير تنظيمي، تطوير إداري وتطوير املسار الوظيفيت(
يف إطـار تبنيهـا وتسـيريها الفعـال لالسـرتاتيجيات و من أداء مواردها البشريةوالتطوير إن اجلامعة يف سعيها إىل الرفع -

، ال بــد هلــا مــن الرتكيــز )التــدريب، الــتعلم التنظيمــي، التطــوير الــوظيفي واإلبــداع الــوظيفي(التنمويــة الــيت مت ذكرهــا 
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إدارة الل تطبيـقــــــري لديها، هذا من خـــــالبشرية لتحسني األداء البشأيضا يف التوجهات احلديثة يف تنمية مواردها 
إعـادة هندسـة األداء البشـري اجلـامعي والقيـاس املقـارن  ،)6(ودة الشاملة يف اجلامعة، تطبيقات سـتة سـيجماـــــــاجل

.كآليات للرفع من أداء املوارد البشرية يف اجلامعات
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:تمهيد

قامت الباحثة يف إطار رسم العالقة وحتديد األثر بني اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية وأداء األفراد يف اجلامعات 
هاتها يف تنميـات تبنيــــات ميكن للجامعـــــــــــأربعة اسرتاتيجيتناولمت فيها ،ولـــــــرية ببناء ثالثة فصــــــمن الناحية النظ

التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار (التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير : واردها البشرية، متثلت يف اسرتاتيجيةــــــمل
.واإلبداع الوظيفي) الوظيفي

واقع تأثري اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف والذي حيوي دراسة ميدانية لجاء هذا الفصل عليهو 
وجامعة  العريب بن "خنشلة"، جامعة عباس لغرور"بسكرة"حممد خيضر :جامعةاجلامعات حمل الدراسة وهي

وأداء املوارد البشرية يف كمتغري مستقل العالقة بني اسرتاتيجية تنمية املوارد البشريةأثر ، لتحديد "أم البواقي"مهيدي 
.واقع ما جيري يف اجلامعاتمع اجلامعات السابقة كمتغري تابع والكشف عن مدى تقارب اإلطار النظري للدراسة 

:اجلامعاتأداء األفراد وواقع تأثري اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية عليه ب:وقد جاء هذا الفصل حتت عنوان
:املباحث التاليةمتضمنا،البواقيأم -خنشلة- بسكرة

ةجماالت الدراس: املبحث األول

ا التطبيقية: املبحث الثاين منهجية الدراسة امليدانية وإجراءا

نتائج التحليل اإلحصائي حملاور االستبيان: املبحث الثالث

اختبار الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسة: املبحث الرابع



أم البواقي               - خنشلة-بسكرة:الجامعاتتأثير استراتيجية تنمية الموارد البشرية عليه بواقعأداء األفراد و : الفصل الرابع

294

ةمجاالت الدراس: األولالمبحث

ال املكاين، البشري والزمين  ا الباحثة يف حتديد ا مت يف هذا املبحث رسم اخلطوات اإلجرائية واملنهجية اليت اعتمد
.للدراسة امليدانية

المجال المكاني للدراسة: األولالمطلب 

ال املكاين للدراسة على جامعة حممد خيضر  "خنشلة"، جامعة عباس لغرور "بسكرة"اشتمل ا
:وفيما يلي نبذة خمتصرة عن كل منها."أم البواقي"ن مهيدي بوجامعة العريب 

:"بسكرة"جامعة محمد خيضر عن مختصرةنبذة:أوال

ا باملراحل التاليةمنذ"بسكرة"مرت جامعة حممد خيضر  )1(: نشأ

1992-1984(مرحلة المعاهد : المرحلة األولى:(

، متثلت هذه املعاهد الوطنية تتمتع باستقاللية إدارية، بيداغوجية ومالية وتتكفل هيئة مركزية بالتنسيق بينهاكانت
:املعاهد يف

)1984-08- 08: املؤرخ يف84- 254املرسوم رقم (املعهد الوطين للري - 
)1985- 08- 05: املؤرخ يف84-253املرسوم رقم (املعهد الوطين للهندسة املعمارية  - 
)1986- 08-18: املؤرخ يف86- 169املرسوم رقم (املعهد الوطين للكهرباء التقنية - 

1998- 1992(مرحلة المركز الجامعي : المرحلة الثانية:(

، بعدها 1992- 07-07:املؤرخ يف92-295: حتولت هذه املعاهد إىل مركز جامعي مبقتضى املرسوم رقم
:ظهرت معاهد أخرى

الدقيقة؛معهد العلوم - 
معهد العلوم االقتصادية؛- 
معهد األدب العريب؛- 
معهد اهلندسة املدنية؛- 

.03ص، "بسكرة "، جامعة حممد خيضر 2011-2010عرض حال حول الدخول اجلامعي )1(
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معهد اإللكرتونيك؛- 
.معهد علم االجتماع- 

إلى يومنا هذا1998(مرحلة الجامعة : المرحلة الثالثة(

:كلياتثالث  حتول املركز اجلامعي إىل جامعة تضم 1998- 07-07املؤرخ يف 98-219بصدور املرسوم رقم 

كلية العلوم وعلوم املهندس؛- 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية؛- 
؛قتصاديةكلية احلقوق والعلوم اال- 

المرحلة الحالية:

، الذي يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2009فيفري 17املؤرخ يف 09-90: جاء املرسوم التنفيذي رقم
:أصبحت اجلامعة تتكون من ستة كلياتحيث 1998-07- 07املؤرخ يف و 98- 219

لوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة؛عكلية ال- 
كلية العلوم والتكنولوجيا؛- 
كلية احلقوق والعلوم السياسية؛- 
االجتماعية؛و كلية العلوم اإلنسانية - 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري؛- 
.كلية اآلداب واللغات- 

حيث 1998- 07-07املؤرخ يف 98- 219من املرسوم التنفيذي رقم04عدل املرسوم التنفيذي املادة كما 
أصبحت تضم مديرية اجلامعة زيادة على األمانة العامة واملكتبة املركزية أربع نيابات مديرية تكلف على التوايل بامليادين 

:التالية

التدرج والتكوين املتواصل والشهادات؛نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف - 
نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي؛- 
نيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية؛- 
.نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه- 
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"خنشلة"جامعة عباس لغرور عن مختصرةنبذة: ثانيا

(1):مرورا باملراحل التالية"خنشلة"مت إنشاء جامعة عباس لغرور 

:يناملعهدحيث ضم2001سبتمرب 18املؤرخ يف01-278التنفيذي املرسومقتضىمبإنشاء املركز اجلامعي
؛اللغاتو اآلدابمعهد - 
.واإلداريةمعهد العلوم القانونية - 

-278مت تعديل املرسوم التنفيذي2006أوت 16يف املؤرخ 281- 06رقم ياملرسوم التنفيذمبوجب 
:التاليةعاهدليصبح املركز اجلامعي يضم امل01

؛اللغاتو اآلدابمعهد - 
واإلدارية؛معهد العلوم القانونية - 
؛معهد العلوم والتكنولوجيا- 
؛احلياةو طبيعة المعهد علوم - 
التسيري؛علوم و معهد العلوم االقتصادية والتجارية - 
.2011- 03- 28يف املؤرخ 11- 139ي املرسوم التنفيذ(واإلنسانيةمعهد العلوم االجتماعية - 

اف ــــى مصـــــــــــامعي إلـــــــــــركز اجلــــــــــأعلن فخامة رئيس اجلمهورية عن ترقية امل2011ديسمرب 14يف تاريخ 
املتضمن إنشاء جامعة عباس لغرور 2012جوان 04املؤرخ يف 246- 12اجلامعات، مبقتضى املرسوم التنفيذي 

:املتكونة من الكليات التالية"خنشلة"

كلية العلوم والتكنولوجيا؛- 
كلية علوم الطبيعة واحلياة؛ - 
كلية اآلداب واللغات؛- 
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية؛- 
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري؛كلية العلوم - 
.كلية احلقوق والعلوم السياسية- 

"خنشلة"املوقع اإللكرتوين جلامعة عباس لغرور (1)
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"أم البواقي"جامعة العربي بن مهيدي عنمختصرةنبذة: ثالثا
ا باملراحل التالية"أم البواقي"مرت جامعة العريب بن مهيدي  )1(:يف نشأ

1983ماي7: املؤسسةإنشاء تاريخ- 
- 07:يفاملؤرخ314-83:رقمالتنفيذياملرسوممبوجب) ENS( العلياالوطنيةاملدرسةإنشاءمت- 

05-1983.
:رقمالتنفيذياملرسوممبوجبالوطنيةاملدرسةإنشاءاخلاص ب314-83:رقمالتنفيذياملرسومإلغاءمت - 

.1984- 08- 18: بتاريخ84-204
:بتاريخ205-84:رقمالتنفيذياملرسوممبوجب)INSM(للميكانيكالعايلالوطيناملعهدإنشاءمت - 

18/08/1984.
املؤرخ158-97:رقمالتنفيذياملرسوممبوجبمعاهدأربعةمنويتألفالبواقيأمامعياجلركزاملإنشاءمت - 

.05/10/1997: يف
.مهيديبنالعريبالشهيداسمحيملاجلامعركزاملو 1999نوفمرب1منذ- 
:رقمالتنفيذياملرسومخاللمنكليات ومعهد واحد ) 05(مخسةمنتتألفاليتالبواقيأمجامعةإنشاء- 

.2009-01- 04: تاريخمن6- 9
أفريل15:يفاملؤرخ 164- 13:رقمالتنفيذياملرسوممبوجبمعاهد) 03(وثالثةكليات) 07(سبعة- 

أمجامعةإنشاءاخلاص ب2009جانفي4:املؤرخ يف06- 09:رقماملرسومويتمميعدلالذي2013
.البواقي

الكليات:
كلية اآلداب واللغات؛- 
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية؛- 
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري؛- 
والعلوم السياسية؛احلقوقكلية - 
كلية العلوم والعلوم التطبيقية؛- 
كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة؛- 
.كلية علوم األرض واهلندسة املعمارية- 

".أم البواقي"املوقع االلكرتوين جلامعة العريب بن مهيدي )1(
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المعاهد:
؛تسيري التقنيات املدنية- 
معهد العلوم التقنية لألنشطة البدنية والرياضية؛- 
.معهد التكنولوجيا- 

المجال البشري للدراسة : المطلب الثاني

اليشمل " خنشلة"، عباس لغرور "بسكرة"حممد خيضر :لجامعاتلللدراسة اهليئة التدريسية واإلداريةالبشري ا
وفيما يلي تقدمي لعدد األساتذة واملوظفني .امليدانيةبالدراسةللقياماختيارهامتاليت، "أم البواقي"والعريب بن مهيدي 

.2014- 2013اإلداريني يف كل جامعة للسنة اجلامعية 
)2014-2013(الجامعية للسنة "بسكرة"جامعة محمد خيضر األساتذة والموظفين اإلداريين بعدد: أوال

:عدد األساتذة-أ
-2013(اجلامعيةسب إحصائيات السنة حأستاذا 1123"بسكرة"امعة حممد خيضر جبألساتذة بلغ عدد ا

:)04- 01(اجلدول حسب ما يبينه موزعني ) 2014

)2014-2013(الجامعيةللسنة "بسكرة"عدد أساتذة جامعة محمد خيضر ): 04-01(جدول رقم 

عدد األساتذةالكلية
105كلية احلقوق والعلوم السياسية

282كلية العلوم والتكنولوجيا
160كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

156ب واللغاتادكلية اآل
148كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

272كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة
1123المجموع

باعتماد معلومات متوفرة يف املوقع االلكرتوين للجامعةإعداد الباحثة: المصدر

:عدد الموظفين اإلداريين-ب
ملوظفني اإلداريني جبامعة حممد خيضر فقد بلغ عدد ا2014- 2013حسب إحصائيات اجلامعة لسنة 

:)04- 02(حسب ما يبينه اجلدولموزعني 594"بسكرة"
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)2014-2013(الجامعيةللسنة "بسكرة"عدد الموظفين اإلداريين بجامعة محمد خيضر ): 04-02(رقم جدول 

عدد الموظفين اإلداريينالكلية
49كلية احلقوق والعلوم السياسية

112كلية العلوم والتكنولوجيا
64كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

56ب واللغاتادكلية اآل
49كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

80كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة
184مديرية اجلامعة 

594المجموع
."بسكرة"حممد  خيضر مأخوذة من إدارة املوارد البشرية جلامعة2014- 2013إحصائيات اجلامعة لسنة إعداد الباحثة باعتماد:لمصدرا

):2014- 2013(الجامعية للسنة "خنشلة"جامعة عباس لغرور األساتذة والموظفين اإلداريين بد عد: ثانيا
:عدد األساتذة-أ

موزعني أستاذا452) 2014- 2013(لسنة اجلامعية بلغ خالل ا"خنشلة"جمموع أساتذة جامعة عباس لغرور 
: )04- 03(حسب ما يبينه اجلدول

)2014-2013(الجامعية للسنة "خنشلة"جامعة عباس لغرور عدد أساتذة ): 04-03(جدول رقم 

عدد األساتذةالكلية
56كلية العلوم القانونية واإلدارية والعلوم السياسية

111كلية اآلداب واللغات
128كلية العلوم والتكنولوجيا

60كلية علوم الطبيعة واحلياة
49التسيريكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

48كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
452المجموع

."خنشلة"عباس لغرور مأخوذة من إدارة املوارد البشرية جلامعة2014-2013اجلامعة لسنة إحصائيات: المصدر

:عدد الموظفين اإلداريين-ب
304) 2014- 2013(لسنة اجلامعية بلغ خالل ا"خنشلة"جمموع املوظفني اإلداريني جبامعة عباس لغرور 

): 04-04(اجلدول حسب ما يبينه موزعني موظفا 
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)2014-2013(جامعيةللسنة ال"خنشلة"عدد الموظفين اإلداريين بجامعة عباس لغرور ):04-04(جدول رقم 

عدد الموظفين اإلداريينالكلية
20كلية العلوم القانونية واإلدارية والعلوم السياسية

20اآلداب واللغاتكلية
40كلية العلوم والتكنولوجيا

22كلية علوم الطبيعة واحلياة
44كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

22كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
136مديرية اجلامعة

304المجموع
."خنشلة"عباس لغرور مأخوذة من إدارة املوارد البشرية جلامعة2014- 2013إحصائيات اجلامعة لسنة إعداد الباحثة باعتماد:المصدر

-2013(الجامعية للسنة "أم البواقي"جامعة العربي بن مهيدي د األساتذة والموظفين اإلداريين بعد: ثالثا
2014:(

:عدد األساتذة-أ
سنة اجلامعية للاأستاذ782ألساتذة اعددفقد بلغ "أم البواقي"جامعة العريب بن مهيدي حبسب إحصائيات 

:)04- 05(اجلدول حسب ما يبينه موزعني 2014- 2013
)2014-2013(جامعيةللسنة ال"أم البواقي"جامعة العربي بن مهيدي أساتذةعدد ):04-05(جدول رقم 

عدد األساتذةالرتبة
112كلية اآلداب واللغات

103كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية؛
119كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

100كلية احلقوق والعلوم السياسية
120كلية العلوم والعلوم التطبيقية

111كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة
117.كلية علوم األرض واهلندسة املعمارية
782المجموع

"أم البواقي"وين جلامعة املوقع االلكرت ن ممعلومات باعتمادإعداد الباحثة : المصدر

:عدد الموظفين اإلداريين-ب
سنة اجلامعية للموظفا إداريا421لموظفني اإلداريني العدد اإلمجايل لحبسب إحصائيات اجلامعة فقد بلغ 

):04- 06(اجلدول حسب ما يبينه موزعني 2014- 2013
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)2014- 2013(جامعيةللسنة ال"أم البواقي"بجامعة العربي بن مهيدي الموظفين اإلداريينعدد ):04-06(جدول رقم 

عدد الموظفين اإلداريينالكلية
35كلية اآلداب واللغات

38كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
39كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

32والعلوم السياسيةاحلقوقكلية 
40كلية العلوم والعلوم التطبيقية

41كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة
42كلية علوم األرض واهلندسة املعمارية

56املعاهد
98املديرية العامة

421المجموع
"أم البواقي"مأخوذة من إدارة املوارد البشرية جلامعة العريب بن مهيدي 2014-2013إحصائيات اجلامعة لسنة إعداد الباحثة باعتماد:املصدر

للدراسةالمجال الزمني : المطلب الثالث
ال الزمين الذي مت فيه إعداد هذه الدراسة، اليت متحور موضوعها حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد مت تقسيم ا

:البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات وفق شقيه النظري والتطبيقي إىل

مرحلة اإلعداد للجزء النظري للدراسة: أوال

، حيث2012إىل أواخر سنة 2009سنة بداية من ، سنواتثثالحوايلدام اإلعداد النظري هلذه الدراسة 
تنمية املوارد البشرية اسرتاتيجية لتعظيم االستثمار يف رأس املال :كان حتت عنوانعلى ثالث فصول، األول  تاشتمل

وأخريااجلامعةاالستثمار يف تنمية رأس املال البشري يف اسرتاتيجيات :جاء بعنوان، أما الثاين فقد البشري يف اجلامعة
آليات تأثري االسرتاتيجيات والتوجهات احلديثة لتنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف :بعنوانان كالفصل الثالث

.اجلامعة

مرحلة اإلعداد للجزء التطبيقي للدراسة: ثانيا
جويليةشهر ايةاية ــــى غــــإل2013انفي ـــــشهر جمن داية ــــــدراسة بـــــــي اجلانب امليداين للـــــاحثة فـــــانطلقت الب

األدوات املناسبة والالزمة لتبليغ حتديد -حتديد جمتمع وعينة الدراسة - : ما يلي، حيث مت يف هذه املرحلة 2014
تصميم - إىل أدوات التحليل اإلحصائي) االستبيان(من أداة مجع البيانات من عينة الدراسة هذه الدراسة ألهدافها

.اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج احملصلة-وحتليلها تفريغ وجدولة البيانات -توزيعه واسرتجاعهاالستبيان مث وبناء 
: وميكن تلخيص خطوات هذه املرحلة مرفقة بالتأطري الزمين على النحو
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:مرحلة إعداد استمارة األسئلة-أ
االطالع الستمارة األسئلة، بقامت الباحثة بغية اإلعداد والتصميم اجليد والسليم ،بعد حتديد جمتمع وعينة الدراسة

ا نوع من اللبس األذا سؤال ذوي االختصاص من ك،على مناذج االستبيان املختلفة ساتذة حول النقاط اليت يشو
أربع والغموض بغية احلصول على حتكيم علمي هلا، حيث دام تصميمها وإخراجها يف شكلها املقبول علميا حوايل 

.)2013أفريلبداية جانفي إىل أواخر (أشهر
:وتحصيلهاالدراسةحلة توزيع استمارة األسئلة على أفراد عينة مر -ب

من أساتذة وموظفني إداريني يف أفراد عينة الدراسةعلى ) االستبيان(استغرقت عملية توزيع ومجع استمارات األسئلة 
اية شهر يماأشهر، بالضبط من بداية شهر سبعة الدراسة حملمعاتاجلا ، حيث مت توزيع 2013نوفمربإىل غاية 

ا وموظفيها اإلداريني واسرتجع منها 800 %71.25:استمارة بنسبة اسرتجاع تقدر بـ570استمارة على أساتذ
524ة للدراسة والقابلة للتحليل اإلحصائي ــــارة ليصبح جمموع االستمارات الصاحلــــــــــاستم46بعدها مت استبعاد 

.)الحقاهذا ما سنراه (.%65.5ا نسبته ــــــــاستمارة م
:مرحلة تفريغ وجدولة البيانات-ج

والقــــــــابلة للتحليل ل االستمارات املوزعةــــــــدأ من حتصيلها كـــــــــدولتها بــــــعملت الباحثة على تفريغ البيانات وج
جانفي إىل غاية أواخر شهر 2013ديسمربشهرين من بداية شهر ، حيث دامت عملية التفريغ واجلدولة اإلحصائي

2014.
: اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج،الدارسةبياناتتحليلمرحلة-د

اإلحصائي قامت الباحثة بعد انتهائها من املرحلة السابقة، بالتحليل اإلحصائي للبيانات باعتماد نظام التحليل 
)SPSS( ، النتائج واختبار الفرضيات ومناقشة التحليلمث عرض نتائج) نتائج التحليل اإلحصائي ونتائج مناقشة

ا، ويف ضوء التساستمارة األسئلةيف حدود مضامني حماور ،)اختبار الفرضيات ها مت دبعاؤل الرئيسي للدراسة وفرضيا
2014فيفريشهر من بداية (أشهرستةحيث دامت هذه املرحلة حوايل ،النهائيةايف صوراوإمتامهدراسةإعداد ال

. )2014جويليةشهر أواخرإىل 
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منهجية الدراسة الميدانية وإجراءاتها التطبيقية: المبحث الثاني
جمتمع وعينة الدراسة وكذا األدوات اإلحصائية وأداة مجع البيانات، اليت مت منهج مت يف هذا املبحث حتديد 

.اعتمادها من طرف الباحثة
وعينة الدراسةمنهج، مجتمع : المطلب األول

منهج الدراسة ومصادر جمع البيانات: أوال
:منهج الدراسة-أ

استخدمت الباحثة يف إطار إعدادها هلذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقف عند حدود وصف 
ا ا وتأكيد درجة وجودها ومستوى االرتباط بني متغريا .الظاهرة وحتليلها بغية الكشف عن حيثيا

:مصادر جمع البيانات-ب
المصادر األولية: 1-ب

على اعتماد استمارة األسئلة أو ما يطلق عليها ،عملت الباحثة بغية معاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة
االستبيان واليت صممت خصيصا هلذا الغرض، حيث اعتربت أحسن أداة للدراسة مقارنة مبجتمع الدراسة وكرب حجم 

استمارة على أساتذة كل من 800أين مت توزيع ؛العينة اليت ال ميكن الوصول لكل أفرادها من خالل املقابلة املباشرة
وموظفيها اإلداريني باعتبارهم "أم البواقي"العريب بن مهيدي و "خنشلة"عباس لغرور، "بسكرة"حممد خيضر :ةجامع

.  املستهدفني من الدراسة
المصادر الثانوية: 2-ب

الكتب :اعتمدت الباحثة يف مجعها للمعلومات بغية معاجلة اجلانب النظري للدراسة على مصادر متنوعة منها
الت العلمية، باإلضافة إىل أطروحات الدكتوراه، ا،العربية واألجنبية يف التخصصات املرتبطة مبوضوع الدراسة

. واملؤمترات العلمية وبعض املواقع اإللكرتونيةامللتقيات 
مجتمع الدراسة: ثانيا

تمع اإلحصائي رفة خصائصهاـــــــمعائية املراد دراستها و ـــــجمموع الوحدات اإلحص"يعىن مبجتمع الدراسة أو ا
و جمموعة ـــــــبعبارة أخرى هالوحدات اليت تكون جمتمعا آخر، يزها عن غريها منيحيث ميكن مت،ل دقيقــــــبشك

م البــالوحدات اإلحصائية املشرتكة يف الصفة األساسية الت لة أو ــــــذي خيتلف باختالف املشكـــــاحث يف دراسته والــي 
حممد خيضر :ع الدراسة يف األساتذة واملوظفني اإلداريني باجلامعاتــــيتمثل جمتمحيث ، )1("ةــــــــل الدراســـــاهرة حمـــــالظ
ر كل من ـــــــأثديدـــــحتو ةـــــــــة معرفــــــبغي، "أم البواقي"ريب بن مهيدي ــــــــوالع" لةــــــــخنش"، عباس لغرور "رةــــــــــــبسك"

اإلبداع الوظيفي و ) التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار الوظيفي(ويرـــــــلم التنظيمي، التطـــــــتدريب، التعال:راتيجيةــــــــــــاست
تمع ) 04- 07(ويف اجلدول .رادـــــعلى أداء األفامة يف تنمية املوارد البشرية ـــــــكاسرتاتيجيات ه :الدراسةوصف 

مؤسسة الرجاء للطباعة والنشر، اجلزائر، 2013، ص18. السعدي رجال، اإلحصاء الوصفي، (1)
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من أساتذة وموظفين إداريين حسب الجامعاتتوزيع مجتمع الدراسة ): 04-07(جدول رقم 

عدد الموظفين اإلداريينعدد األساتذةالجامعة
1123594"بسكرة"حممد خيضر
452304"خنشلة"عباس لغرور

782421"أم البواقي"العريب بن مهيدي
موع  23571319ا

3676مجتمع الدراسةعدد أفراد 
ال البناء على ماإعداد الباحثة:المصدر للدراسةبشري جاء يف ا

عينة الدراسة: ثالثا
حممد خيضر : دراسة الذي متثل يف األساتذة واملوظفني اإلداريني باجلامعاتـــــع الــــــر حجم جمتمـــــرا لكبــــــنظ

أستاذا 2357مفردة منها 3676الغ عددهم ــــ، الب"أم البواقي"بن مهيدي والعريب " خنشلة"، عباس لغرور "بسكرة"
%21.76استمارة ما نسبته 800؛ أين مت توزيع عشوائيةعينة فقد قامت الباحثة باختيار وظفا إداريا،ــــــم1319و

ا وموظفيها اإلداريني واسرتجع منها من جمتمع الدراسة  : اسرتجاع تقدر بـاستمارة بنسبة 570على أساتذ
لعدم قابليتها للتحليل اإلحصائي إما لعدم جدية املبحوث يف اإلجابة استمــــــــــارة 46، بعدها مت استبعاد 71.25%

ليصبح جمموع االستمارات الصاحلــــــة للدراسة والقابلة للتحليل اإلحصائي ها ئعليها أو عدم استكماهلا لشروط مل
من جمتمع الدراسة الذي %14.25أي ما نسبته من االستمارات املوزعة؛ %65.5نسبته استمارة مــــــــا524

ويف اجلدول. وتسمح بتعميم النتائجوهي نسبة قابلة للتحليل اإلحصائي وممثلة للمجتمعمفردة3676يشكل 
:وصف لعينة الدراسة) 08-04(

للتحليل اإلحصائي من االستماراتالموزع، المسترجع، المستبعد والصالح ): 04-08(جدول رقم 

مجتمع الدراسة
عينة الدراسة

االستمارات 
الموزعة

العينة (
)المخططة

االستمارات 
المسترجعة

االستمارات 
المستبعدة

االستمارات 
القابلة للتحليل 

اإلحصائي
)العينة النهائية(

نسبة االستمارات 
القابلة للتحليل 

اإلحصائي

ن ـــــــــاألساتذة واملوظفي
: امعاتــــــــن للجـــــاإلداريي

، "بسكرة"د خيضر ــــــــــــــــــــحمم
والعريب " عباسة لغرور خنشلة

".أم البواقي"بن مهيدي 

8005704652465.5

إعداد الباحثة: المصدر
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أدوات التحليل اإلحصائيو أداة الدراسة: المطلب الثاني
املطلب حتديد األداة املعتمدة من طرف الباحثة يف مجع البيانات من عينة الدراسة مربزة مراحل ي هذا ــــــمت ف

:نربز ذلك فيما يلي،لتبليغ هذه الدراسة أهدافهابنائها، مث حتديد أدوات التحليل اإلحصائي الالزمة
)أداة جمع البيانات(أداة الدراسة: أوال

يف فراداألات تنمية املوارد البشرية على أداء يالدراسة إىل حتديد أثر اسرتاتيجهذه الباحثة من خالل إن سعي 
من خالل اللقاءات املباشرة، فإن أنسب أداة دراسة وصعوبة استقصاء كل أفراده وحبكم كرب جمتمع ال.اجلامعات

:على أنهوالذي يعرف)ةاألسئلاستمارة(لتبليغ هذه الدراسة ألهدافها هو استخدام االستبيان يف مجع البيانات
استمارة حبث تضم أسئلة عن مواضيع خمتلفة تتعلق مبوضوع الدراسة تسلم إىل املبحوثني وتتم اإلجابة عنها من "

، ويف حالة استخدامها يراعى شرط هام وهو أن يكون املبحوث حيسن القراءة ...طرفهم دون حضور الباحث
)1(."والكتابة

، إىل االطالع على العديد من الدراسات إطار تصميمها وبنائها لالستبيان بناء سليماحيث عمدت الباحثة يف 
ا يف تصميم منوذجا مرت فيه باخلطوات التاليةاالستبيان كأداة جلمع البيانات، اليت استخدمت  : اليت ساعد

انات ـــــــع البيـــــــــجلمث يستخدمـــــــــذي يستمد أساسا من هدف الدراسة، حيالتبيان حتديد اهلدف من االس- 
:امعاتــــــــــن باجلــن اإلدارييـــوظفيـــــــــاتذة واملــــة من األســــــوزع على عينن ــــــطة مبشكلة الدراسة بغية حلها، أياملرتب

مي، التطوير هادفا إىل إبراز أثر كل من اسرتاتيجية التدريب، التعلم التنظي"أم البواقي"و"خنشلة"، "بسكرة"
واليت مت توزيعها ارد البشرية يف اجلامعةوأخريا اإلبداع الوظيفي على أداء املو ) التنظيمي، اإلداري واملسار الوظيفي(

فيما بعد على حماور مخس؛
اليت تلخصت يف مجلة الكتب والبحوث والدراسات ذات دة على بناء االستبيان وتطويره، حتديد الوسائل املساع- 

ختصاص يف موضوع بناء األساتذة ذوي اخلربة وأهل االضبعةوع الدراسة، باإلضافة إىل استشار الصلة مبوض
؛االستبيانات

تصب مضامينها يف ترمجة مفصلة لتساؤالت إىل حماور مرتبة ترتيبا منطقيا الستبيان، حيث مت تقسيمهاالتصميم - 
ا، يف شكل بيانات تعكس ما يراد جتميعه من جمتمع الدراسة، حيث مت تقسيمه إىل جزأين على  الدراسة وفرضيا

:    النحو
 اجلنس، الوظيفة، الفئة (الدراسة بأفراد عينةخاصة ووظيفيةبيانات شخصيةاجلزء األول اشتمل على

).العمرية، املؤهل العلمي واخلربة الوظيفية
ثلت يفة متياجلزء الثاين اشتمل على مخس حماور أساس:

.192، ص1999، منشورات جامعة قسنطينة، أسس المنهجية في العلوم االجتماعيةغريب، فضيل دليو وعلي )   1(
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التدريب اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة، اشتمل على عشر عبارات خاصة : المحور األول
.ةرد البشرياتنمية املو لتيجية بالتدريب ودرجة تبنيه يف اجلامعة كاسرتا

التعلم التنظيمي اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة، اشتمل على عشر عبارات خاصة : المحور الثاني
.التعلم التنظيمي يف اجلامعةةممارسبواقع 
منها ،عة عشر عبارةالتطوير اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة، اشتمل على أرب: المحور الثالث

مخس عبارات مرتبطة بدرجة ممارسة التعلم التنظيمي يف اجلامعة وأربع عبارات مرتبطة بالتطوير اإلداري وممارسته  
ا حول ممارسات اجلامعة حول  كاسرتاتيجية هادفة لتنمية املورد البشري وأخريا مخس عبارات يدور مضمو

.ة للنهوض مبواردها البشرية يف إطار تنموييسرتاتيجتبنيها لتطوير املسار الوظيفي واعتباره ا
ترتجم واقع تبين ،اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة، حيتوي على مثاين عبارات: المحور الرابع

.اجلامعة السرتاتيجية اإلبداع يف تنمية مواردها البشرية
اجلامعة، حيوي مخسة عشر عبارة تعكس مستويات أداء مستوى أداء املوارد البشرية يف: المحور الخامس

.األفراد يف اجلامعة
إىل ) 1(ارات مرقمة من ـــــى جمموعة من العبـــل منها إلــــــكةة اشتملت على مخس حماور مقسمـــــــأداة الدراسفوعليه

:)04-09(، نربز كيفية توزيعها على احملاور من خالل اجلدول)57(
في كل محورعباراتمحاور الدراسة وأرقام ال): 04-09(جدول رقم 

عباراتأرقام الالمحورالرقم
10-01التدريب اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة01
20-11التعلم التنظيمي اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة02
34-21البشرية يف اجلامعةالتطوير اسرتاتيجية لتنمية املوارد 03
42-35اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة04
57-43مستوى أداء املوارد البشرية يف اجلامعة05

إعداد الباحثة: لمصدرا

، البعدوحيدةالدرجاتتقديرطرقإحدى، حيث يشكلاخلماسي(Likert)ليكارتسلماستخداممتوقد 
غري موافق غري موافق،حمايد،وافق،مبشدة،وافقم(املطروحةاألسئلةلىعلإلجابةإمكاناتمخسيرتجم وجود

يعين " موافق بشدة"أن االختيار ، حيث )اليت خيتارها(اإلجابة املناسبة مأما)×(املبحوث وضع عالمة وعلى)بشدة
" غري موافق بشدة"إىل االختيار وصوال،درجة) 2(موافق ، غري درجات)3(درجات، حمايد ) 4(درجات، موافق ) 5(

).1(الذي يعين درجة 
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أدوات التحليل اإلحصائي: ثانيا
، فقد مت استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية عينتهابغية تبليغ هذه الدراسة ألهدافها وبناء على طبيعتها وحجم 

بتحليل البيانات اخلاصة بالدراسة من خالل إجياد مقاييس ، الذي يسمح 19إصدار )SPSS(للعلوم االجتماعية 
ية ئو واحتساب التكرارات والنسب املاييس التشتتـــــــــــزعة املركزية، مقـــــــاييس النـــــــفي واملتمثلة يف مقــــــــاء الوصـــــــاإلحص

:اخل، حيث عملت الباحثة على اعتماد أساليب التحليل اإلحصائي التالية
اس يقيس ما وضع ــــــائي وصدق االتساق الداخلي وإثبات أن املقيـــــــلتأكيد الصدق البن: معامل االرتباط

يف حتديد استخدمكما ،)Pearson Correlation(لقياسه، حيث مت استخدام معامل االرتباط بريسون
.العالقة واالرتباط بني متغريات الدراسة املستقل والتابع

يف حالة إعادةالنتائجنفس؛ أين يعطينفسهمعتناقضهعدمو املقياساستقرارالذي يعكس: الثباتمعامل
باخنكرو ألفاطريقةمعتمدة الثباتمعاملاستخدامحيث قامت الباحثة بالعينة،نفسعلىتطبيقه

)Cronbach’s Alpha(.
االستبيانملعرفة تكرار اختيار كل بديل من بدائل أسئلة : التكرارات.
ملعرفة نسبة اختيار كل بديل من بدائل أسئلة االستبيان: النسب المئوية.
لتوضيح القيم احملصل عليها بيانيا: مخطط األعمدة البياني.
احتسابأي؛ االستبيانأسئلةعلىأفراد عينة الدراسةإلجاباتمتوسطعلىللحصول:الحسابيالمتوسط

.تاالعبار منجمموعةأوعبارةلكلالدارسةجمتمعأفراديعطيهااليتالقيمة
املتوسط احلسايب النظري قيمةفإنمخاسي،تدرجمناحلسايباملتوسطأنمبا: النظريالحسابيالمتوسط

). 3(يأخذ القيمة النظرياحلسايباملتوسطفبالتايل ،3=5/)5+4+3+2+1: (لإلجابات املقرتحة هو
احلسابيةأوساطهابنياملطلقالتشتتمدىميكن من معرفةالذي :المعيارياالنحراف.
روفاختبارمت استخدام : اختبار التوزيع الطبيعي -1)مسرينوف-كو Sample K-S) لتأكيد أن البيانات تتبع

.التوزيع الطبيعي أم ال
 اختبارT للعينة الواحدة(One Sample T Test ).حمايدة- سلبية- إجيابية(الختبار متوسط العبارات :(
اختبارT للعينات المستقلة(Independent Samples T Test) : الختبار الفرق بني متوسطي عينتني

.مستقلتني
 تحليل التباين األحادي اختبارF(One Way Anova): الختبار الفروق بني متوسطات ثالث عينات

.فأكثر
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)االستبيان(صدق أداة الدراسة : المطلب الثالث
قامت الباحثة يف هذا املطلب بتأكيد صدق االستبيان من خالل األخذ بآراء احملكمني مربزة ما يسمى بالصدق 

مأخوذة مفردة ) 30(مكونة من عشوائية مث أكدت على الصدق االستطالعي باعتماد عينة استطالعية ،الظاهري
:نربز ذلك فيما يلياالستبيان والصدق البنائي،صدق االتساق الداخلي لعباراتوأخريا  تأكيد من جمتمع الدراسة 

)راء المحكمينآ(الصدق الظاهري : أوال
ملاهاقياسبغية التأكد من مدىقامت الباحثة بعرض االستبيان على جمموعة من األساتذة يف جامعات خمتلفة، 

م فيما خيص ، حيث استفادت من )الدراسةموضوعمعاالستبيانتطابق(فعلياقياسهينبغي م وتوجيها مالحظا
اليت أخذت بعني االعتبار يف إطار تصحيحي يتماشى حماوره، شكل، حمتوى ومدى تناسق عبارات االستبيان وترابط

وما مت اإلشارة إليه بضرورة التعديل أو احلذف أو اإلضافة ورمبا إعادة الصياغة وهذا بعد مناقشة املشرف واألخذ برأيه 
.وموافقته

)العينة االستطالعية(الصدق االستطالعي : ثانيا
) 30(قامت الباحثة بعد األخذ بآراء احملكمني واختاذ اإلجراءات التصحيحية املشار إليها من طرفهم، بتوزيع 

عبارات االستبيان ومدى فهمهم للتعرف على أرائهم وكيفية تقبلهم ل،استمارة على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة
ا أخذت جهد ووقت املبحوث يف تفسري معناها أو تأويلهوهل  هلا .كانت العبارات واضحة وبسيطة أم أ

االستبيان والصدق البنائي عباراتصدق االتساق الداخلي ل: ثالثا
االستبيانعباراتصدق االتساق الداخلي ل-أ

عباراتاالستبيان، قامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي لعباراتبغية التحقق من صدق االتساق الداخلي ل
مبحوثا بني أستاذ وموظف إداري، من ) 30(:بـواملقدر عددهااالستطالعية املشار إليها سابقااالستبيان على العينة

مع حمورها مث مع الدرجة الكلية عبارةلكل (Pearson correlation)) بريسون(خالل حساب معامالت االرتباط 
) 28(ة حرية ـــــودرج) 0.05(عند مستوى الداللة ) اجلدوليةr(حيث تأخذ ) االستبيانعباراتمجيع (للمقياس 

.)االستبيان(نربز ذلك يف اجلداول املوالية واملرتبة برتتيب احملاور يف املقياس ،)0.361(القيمة 
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:المحور األول والدرجة الكليةعباراتاالتساق الداخلي ل: 1-أ
للمقياسالكليةوبالدرجةهإليتنتميالذيمحورالمععباراتالارتباطمعامالت):04-10(جدول رقم 

االتساق مع عبارات المحور األولالرقم
المحور

االتساق مع 
الدرجة الكلية 

للمقياس
خالل دورات تعمل اجلامعة على رفع مهارات ومعارف موظفيها من 1

تدريبية تعكس مدى وعيها بأمهية هذا املوارد
.734**0.694**0

تقوم اجلامعة بتقييم موضوعي ألداء موظفيها مما يساعدها على 2
م التدريبية التحديد اجليد الحتياجا

.733**0.733**0

تقوم اجلامعة بالتحديد اجليد للربامج التدريبية مبا يضمن التغطية 3
لالحتياجات التدريبية ملوظفيهااجليدة 

.662**0.600**0

هناك عدالة يف استفادة كل املوظفني الذين لديهم احتياجات تدريبية 4
من الربامج التدريبية املوضوعة

.497**0.507**0

تقوم اجلامعة بوضع برامج تدريبية تساعد املوظفني على استخدام 5
جديدةالتكنولوجيات احلديثة واكتساب مؤهالت 

.785**00.693**

يتم تدريب املوظفني باعتماد أساليب وطرق حديثة مساعدة على 6
الرفع من املهارات واملعارف الوظيفية

.677**0.601**0

تقوم اجلامعة بتقصي أراء املوظفني املتدربني حول مدى رضاهم 7
م من الربامج التدريبية واستفاد

.770**0.558**0

ربني قبل وبعد العملية التدريبيةمبقارنة أداء املوظفني املتدتقوم اجلامعة8
وتقييمه لتحديد مدى فعالية الربامج التدريبية

.718**0.519**0

يشكل التدريب بالنسبة للموظفني حافزا نظرا للمؤهالت واملهارات 9
ا اليت يساعدهم على اكتسا

.687**0.457*0

تقريب ثقافة املوظفني من ثقافة اجلامعة تعمل الربامج التدريبية على 10
وخلق رؤى وأهداف مشرتك بينهم

.677**0.511**0

0.361يساوي28ودرجـــــة حرية 0.05عند مستوى الداللة rللعينة االستطالعيةSPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر

مع حمورها مث مع الدرجة الكلية عبارةالذي يبني معامالت االرتباط لكل ) 04- 10(نالحظ من اجلدول 
-7850.(، أن مجيع معامالت االرتباط الظاهرة يف اجلدول حمصورة بني القيمتني )االستبيانعباراتمجيع (للمقياس 

وهي لمقياسوالدرجة الكلية لعبارة لكل ) 4570.-7330.(وحمصورة بني مع حمورهاعبارةبالنسبة لل) 4970.

0.01ىمستو عندةدال**
0.05ىمستو عندةدال*
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) 0.05(اجلدولية عند مستوى داللة rاحملسوبة أكرب من قيمة r، حيث أن قيم )0.05(دالة عند مستوى معنوية 
).0.361(واليت تساوي ) 28(ودرجة حرية 

:جة الكليةاالتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني والدر :  2-أ
للمقياسالكليةوبالدرجةهإليتنتميالذيمحورالمععباراتالارتباطمعامالت):04-11(جدول رقم 

االتساق مع عبارات المحور الثانيالرقم
المحور

االتساق مع 
الدرجة الكلية 

للمقياس
م 11 م وخربا تعمل اجلامعة على تشجيع موظفيها على تنمية مهارا

وحتثهم على تبادهلا بتوفري بيئة مساندة للتعلم املستمرومعارفهم 
.728**0.875**0

حتاول اجلامعة جعل األهداف النهائية لربامج التعلم تركز على جودة 12
املهارات واخلربات واملعارف اليت يكتسبها املوظفني لديها

.731**0.762**0

اجلماعي كأسلوب تعمل اجلامعة على تعميق استخدام أساليب العمل 13
لتحفيزهم وغرس ثقافة مشرتكة بينها وبينهم

.616**0.419*0

تعمل اجلامعة على خلق روابط بني موظفيها تدعوهم للتواصل وتبادل 14
املعارف واخلربات باستخدام الوسائل احلديثة كالربيد اإللكرتوين

.658**0.526**0

وورشات العمل وجلسات تعمل اجلامعة على تنمية حلقات البحث 15
العصف الذهين لتحفيز التفكري يف مشكالت العمل للتوصل إىل مستوى 

متقدم من التعلم

.583**0.385*0

اليت تقوم على توفري ىن ثقافة إدارة الكتاب املفتوح، تعمل اجلامعة على تب16
املعلومات الكاملة عن كل ما جيب على املوظفني معرفتها

.695**0.478**0

تعمل اجلامعة على خلق رؤية وثقافة مشرتكة بني موظفيها مبنية على 17
أساس اشرتاكهم يف األهداف، التطلعات،املهام واملسؤوليات والرسالة

.649**0.362*0

تعمل اجلامعة على تشجيع االتصاالت املفتوحة والشفافية يف احلوار 18
وتقبل الشكاوي واملقرتحات بني القادة واملوظفني

.530**0.395*0

تعمل اجلامعة على تشجيع مناقشة األخطاء ومواقف الفشل ملعرفة 19
ا وتعلم كيفيات جتنبها يف املستقبل أسبا

.610**0.369*0

تساعد اسرتاتيجية التعلم التنظيمي باجلامعة املوظفني على اكتساب 20
مؤهالت متعددة يف جمال ختصصهم

.529**0.413*0

0.361يساوي28ودرجـــــة حرية 0.05عند مستوى الداللة rللعينة االستطالعيةSPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدرالم
0.01مستوى عندةدال**
0.05ىمستو عندةدال*
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مع حمورها مث مع الدرجة الكلية عبارةالذي يبني معامالت االرتباط لكل )04- 11(نالحظ من اجلدول 
-7310.(، أن مجيع معامالت االرتباط الظاهرة يف اجلدول حمصورة بني القيمتني )االستبيانعباراتمجيع (للمقياس 

وهي والدرجة الكلية للمقياسعبارةلكل ) 3620.- 8750.(وحمصورة بني مع حمورهاعبارةبالنسبة لل) 5290.
) 0.05(مستوى داللة اجلدولية عندrاحملسوبة كلها أكرب من قيمة rقيمة (، )0.05(دالة عند مستوى معنوية 

)).0.361(واليت تساوي ) 28(ودرجة حرية 
:المحور الثالث والدرجة الكليةعباراتاالتساق الداخلي ل: 3-أ

للمقياسالكليةوبالدرجةهإليتنتميالذيمحورالمععباراتالارتباطمعامالت): 04-12(جدول رقم 
االتساق مع عبارات المحور الثالثالرقم

المحور
االتساق مع 
الدرجة الكلية 

للمقياس
تعترب اجلامعة تنمية موظفيها هو اهلدف األساسي من جهود التطوير 21

التنظيمي
.657**0.589**0

ثقافة تشجع خلق قيم التعاون واقتسام تعمل اجلامعة على نشر 22
السلطة بني الرؤساء واملرؤوسني

.723**0.627**0

تعمل اجلامعة على إجياد املناخ املالئم والثقافة املشرتكة اليت تساعد 23
ماموظفيها لينمو وحيققو  م ليؤثروا إجيابا على وظائفهم ومؤسسا ذوا

.845**0.744**0

يئتهم ألي تعمل اجلامعة على 24 النهوض مبهارات املوظفني ومعارفهم و
جديد قد يطرأ على اجلامعة سواء مببادرة منها أو مفروضا عليها

.661**0.523**0

حتفيز مادي (تتبىن اجلامعة التنويع الواسع يف األدوات النفسية 25
م  والرفع من ) ومعنوي دف مساعدة املوظفني على إظهار قدرا

م مؤهال

.720**0.619**0

شراك موظفيها يف بعض القرارات اهلامة  خاصة إتعمل اجلامعة على 26
إذا كانت يف جمال ختصصهم

.806**0.868**0

تعمل اجلامعة على تطوير مهارات العالقات اإلنسانية لتحقيق 27
التفاعل اجليد بني املدراء واملوظفني يف كافة املستويات التنظيمية

.581**0.429*0

تعمل اجلامعة على تفعيل االتصال اإلداري وتنويع أساليبه بني 28
موظفيها لتسهيل تبادل املعلومات بينهم

.753**0.725**0

تعمل اجلامعة على تطوير مهارات وخربات ومعارف املوظفني واليت 29
تؤهلهم ملواكبة التغريات والتطورات التكنولوجية املرتبطة مبجال 

ختصصهم

.729**0.617**0

م 30 0**0.606**692.تعمل اجلامعة على تطوير مهارات ومعارف املوظفني وتوجيه ميوال
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م الوظيفية املهنية من خالل التخطيط السليم ملسارا
م 31 م وقدرا تعمل اجلامعة على إعداد املوظفني املؤهلني وتطوير مهارا

وإعدادهم للمستقل لتويل مناصب أعلى باملؤسسة
.664**0.610**0

تعلم مهارات جديدة تكسب املوظف مؤهالت تساعده على أداء 32
مهامه احلالية وتقدمي اختيارات أكثر للمستقبل

.713**0.683**0

يتوقف حتصل املوظفني على ترقية ضمن مسارهم الوظيفي على 33
ا حجم املنجزات ونوع املهارات اليت ميتلكو

.704**0.750**0

االرتقاء يف السلم الوظيفي يشكل هدفا حيفز املوظفني على إن 34
م الوظيفية اكتساب مؤهالت جديدة والرفع من مهارا

.495**0.608**0

0.361يساوي28ودرجـــــة حرية 0.05عند مستوى الداللة rللعينة االستطالعيةSPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر
0.01ى مستو عندةدال**

0.05ىمستو عندةدال*

مع حمورها مث مع الدرجة الكلية عبارةيبني معامالت االرتباط لكل الذي) 04- 12(نالحظ من اجلدول 
-8450.(، أن مجيع معامالت االرتباط الظاهرة يف اجلدول حمصورة بني القيمتني )االستبيانعبارات مجيع (للمقياس 

والدرجة الكلية للمقياس وهي دالة عند مستوى معنوية عبارةلكل ) 4290.- 8680.(وحمصورة بني )4950.
واليت ) 28(ودرجة حرية ) 0.05(اجلدولية عند مستوى داللة rاحملسوبة أكرب من قيمة r، حيث أن قيم )0.05(

).0.361(تساوي 
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:المحور الرابع والدرجة الكليةاالتساق الداخلي لعبارات: 4-أ
للمقياسالكليةوبالدرجةهإليتنتميالذيمحورالمععباراتالارتباطمعامالت):04-13(جدول رقم 

االتساق مع عبارات المحور الرابعالرقم
المحور

االتساق مع 
الدرجة الكلية 

للمقياس
تعمل اجلامعة على غرس وتنمية الثقافة اإلبداعية بني موظفيها وحتثهم 35

على ذلك
.839**0.721**0

م فيما تعطي 36 اجلامعة احلرية للموظفني للتعبري عن آرائهم وتقدمي مقرتحا
م العلمية م اإلدارية أو مؤهال خيص أدائهم ملهامهم مهما كانت مستويا

.859**0.672**0

تعمل اجلامعة على الرفع من مهارات التفكري اإلبداعي والتحليل املنطقي 37
قدةلدى موظفيها ملشاكل العمل وقضاياه املع

.865**0.673**0

تعمل اجلامعة على توفري الوسائل الضرورية لتفجري الطاقات اإلبداعية 38
لدى موظفيها خاصة التكنولوجية منها

.604**0.405*0

تطلع اجلامعة موظفيها على نتائج املؤمترات واألحباث خارج املؤسسة 39
ختصصهمخاصة اليت حتوي أساليب عمل ومعلومات جديدة يف جماالت 

.721**0.557**0

تعمل اجلامعة على مكافأة املوظفني الذين يقدمون مقرتحات إبداعية  40
كحلول ملشكلة ما

.778**0.611**0

تعمل اجلامعة على حفز ومكافأة فريق العمل الذي خيلق طرق وأساليب 41
ووسائل عمل جديدة

.738**0.602**0

التطورات احلاصلة يف جمال تشجع اجلامعة املوظفني على متابعة42
م ومعارفهم من خالل توفري شبكات معلوماتية ختصصهم لرفع مهارا

.793**0.719**0

0.361يساوي28ودرجـــــة حرية 0.05عند مستوى الداللة rللعينة االستطالعيةSPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر
0.01ى مستو عندةدال**

0.05ىمستو عندةدال*

مع حمورها مث مع الدرجة الكلية للمقياس عبارةالذي يبني معامالت االرتباط لكل )04- 13(نالحظ من اجلدول 
- 8650.(، أن مجيع معامالت االرتباط الظاهرة يف اجلدول حمصورة بني القيمتني )االستبيانعباراتمجيع (

وهي والدرجة الكلية للمقياسعبارةلكل ) 4050.- 7210.(وحمصورة بني مع حمورهاعبارةبالنسبة لل) 6040.
اجلدولية عند مستوى داللة rاحملسوبة كلها أكرب من قيمة r، حيث أن قيم )0.05(دالة عند مستوى معنوية 

).0.361(واليت تساوي ) 28(ودرجة حرية ) 0.05(
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:المحور الخامس والدرجة الكليةعباراتلاالتساق الداخلي : 5-أ
للمقياسالكليةوبالدرجةهإليتنتميالذيمحورالمععباراتالارتباطمعامالت):04-14(جدول رقم 

االتساق مع عبارات المحور الخامسالرقم
المحور

االتساق مع الدرجة 
الكلية للمقياس

0**0.598**542.مغايرةمؤسسةعمل يف الأحب عملي باجلامعة وال أفكر يف البحث عن 43
0**0.575**757.أمتيز باجلدية يف أداء عملي وبذيل كل اجلهد والوقت يف سبيل ذلك 44
0**0.564**530.تواجهين ضغوطات يف عملي قد تعيق أدائي اجليد ملهامي45
ويشكل هذا مصدرا باستمرار مبدى رضا املسؤولني عينأقيم أدائي 46

لسعاديت ورضائي وحافزا لتقدمي يف عملي
.641**0.542**0

أشعر بالرضا عن نفسي عندما أؤدي عملي بدقة والتزم دائما بالقوانني 47
والتعليمات

.715**0.426*0

أعمل دائما على مناقشة قضايا العمل مع زمالئي ومن هم أكثر خربة 48
خربايت ومعاريف وحسن من أدائيمين مما ساهم يف الرفع من 

.768**0.589**0

للتحسني يف تشكل املعلومات املرتدة عن تقييم أدائي مصدرا هاما 49
مستوياته

.845**0.530**0

إن حبثي املستمر عن كل ما هو جديد يف جمال ختصصي الوظيفي 50
ساعدين على الرفع من أدائي

.780**0.426*0

غياب (باملعايري املوضوعة أجده ال خيتلف كثريا عنها عند مقارنة أدائي 51
)الفجوة السلبية لألداء

.748**0.432*0

أعمل دائما على خلق روابط طيبة مع زمالئي تساعدين على االستفادة 52
من معارفهم

.804**0.479**0

أسعى دائما إىل رفع مستوى أدائي من خالل زيادة مهارات استخدام 53
والتكنولوجيات احلديثة داخل وخارج اجلامعةالتقنيات 

.839**0.543**0

إن عملي ضمن فريق عمل يتميز باجلدية واملوضوعية واملنطقية يف طرح 54
قضايا العمل، حسن من سلوكي الوظيفي وأدى إىل رفع من أدائي

.782**0.371*0

ا اجلامعة ساعدين على 55 تبادل استغاليل لوسائل االتصال اليت وفر
املعارف واخلربات مع زمالء العمل وحسنت من سلوكي الوظيفي

.593**0.690**0

0**0.707**684.األداء اجليد حمفزة ومساعدة علىباجلامعة العمل  كل ظروف 56
0*0.363**591.تشكل احلوافز املادية واملعنوية دافعا قويا جلعلي أمتيز يف أدائي57

0.361يساوي28ودرجـــــة حرية 0.05عند مستوى الداللة rللعينة االستطالعيةSPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر
0.01ى مستو عندةدال**

0.05ىمستو عندةدال*
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مع حمورها مث مع الدرجة الكلية عبارةوالذي يبني معامالت االرتباط لكل )04-14(اجلدول نالحظ من 
-8450.(، أن مجيع معامالت االرتباط الظاهرة يف اجلدول حمصورة بني القيمتني )االستبيانعباراتمجيع (للمقياس 

وهي والدرجة الكلية للمقياسعبارةلكل ) 3630.- 7070.(وحمصورة بني مع حمورهاعبارة بالنسبة لل) 5300.
) 0.05(ى داللة اجلدولية عند مستو rاحملسوبة أكرب من قيمة r، حيث أن قيم )0.05(دالة عند مستوى معنوية 

).0.361(اليت تساوي ) 28(ودرجة حرية 
:)االستبيان(الصدق البنائي ألداة الدراسة -ب

االرتباط بني احملاور مع بعضها البعض تمن الصدق البنائي لالستبيان قامت الباحثة حبساب معامالحقق للت
:)04- 15(اجلدول ، نربز ذلك يف )كل فقرات االستبيان(وبني كل حمور والدرجة الكلية للمقياس

البينيةاالرتباطمعامالتمصفوفة(مقياس للالكليةوبالدرجةبعضهامعالمحاورارتباطمعامالت:)04-15(جدول رقم 
)مقياسللالكليةوالدرجةالفرعيةاألبعاددرجاتبين

الدرجة الكلية 
لالستبيان

المحور 
الخامس 

المحور الرابع المحور 
الثالث

المحور 
الثاني

حور مال
األول

وراالمح

0.848** 0.607** 0.530** 0.759** 0.561** المحور األول

0.762** 0.388* 0.673** 0.767** المحور الثاني

0.923** 0.516** 0.770** المحور الثالث

0.801** 0.419* المحور الرابع

0.746** المحور 
الخامس

0.361يساوي28ودرجـــــة حرية 0.05عند مستوى الداللة rللعينة االستطالعية    SPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر
0.01ى مستو عندةدال**

0.05ىمستو عندةدال*

الذي يبني معامالت ارتباط احملاور مع بعضها البعض، مث معامالت ارتباط كل )04-15(رقم نالحظ من اجلدول 
، أن مجيع معامالت االرتباط الظاهرة يف اجلدول حمصورة )مجيع فقرات االستبيان(حمور مع الدرجة الكلية للمقياس 

احملسوبة أكرب من قيمة r، حيث أن قيم )0.05(وهي دالة عند مستوى معنوية )0.388-9230.(بني القيمتني 
r عكس الصدق البنائي وهذا ي) 0.361(واليت تساوي ) 28(ودرجة حرية ) 0.05(اجلدولية عند مستوى داللة

.ألداة الدراسة
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) االستبيان(ثبات أداة الدراسة : المطلب الرابع
، كان ال بد من )بريسون(بعد انتهاء الباحثة من التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل اعتماد معامل االرتباط 

ا، حيث استخدمت يف ذلك  ون ـــــــالعية اليت تتكــــــعلى العينة االستط) الفا كرونباخ(الثبات لــــمعامالتأكد من ثبا
:واجلدول املوايل يبني ذلكالصفر والواحد الصحيحالذي يأخذ قيما تنحصر بني مبحوث،30من 

)Cronbach’s Alpha(باخنكرو ألفامعامل الثبات قيم :)04-16(جدول رقم 

معامل الثباتعدد العباراتعنوان المحوررقم المحور
100.850التدريب اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة1
100.684اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعةالتعلم التنظيمي 2
140.898التطوير اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة3
080.898اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة4
150.933مستوى أداء املوارد البشرية يف اجلامعة5

570.958كل محاور االستبيان
للعينة االستطالعيةSPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر

اخلاصة باالستبيان املوجه للعينة للمحاوركرونباخألفامعامل الثباتأن) 04- 16(اجلدول نالحظ من 
وهي قيم )0.958(اإلمجايل الثبات، كما بلغ معامل)0.684-0.933(قيمه مابني ترتاوحاالستطالعية

عالية ثباتدرجةـــبتتمتع) االستبيان(األداة يؤكد أنهذا، مرتفعلمحاورلالثباتمعاملأنمما يعينمرتفعة جدا، 
. الدراسةبأغراضوتقيس ما وضعت لقياسه، بالتايل فهي تفيومناسبة
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لمحاور االستبياننتائج التحليل اإلحصائي : المبحث الثالث

ائص عينة الدراسة حسب كل متغري من خالل حساب كل من التكرارات ـــــيتم يف هذا املبحث حتليل خص
ل من ـــــــالل حساب كــــــــاور االستبيان من خـــــــور من حمـــــــل عبارات كل حمــــــــا، أيضا حتليــــــا بيانيـــــــوالنسب املئوية ومتثيله

One Sample)للعينة الواحدة Tسايب، االحنراف املعياري، الوزن النسيب، كما مت استخدام اختبار ط احلــــــاملتوس T

Test .لتحليل عبارات االستبيان(

تحليل خصائص عينة الدراسة: المطلب األول

الوظيفة ،)ذكور، إناث(اشتملت خصائص عينة الدراسة كما جاء يف االستبيان املرفق يف املالحق على اجلنس 
ؤهل العلمي وأخريا اخلربة الوظيفية، حيث سيتم اعتماد ـــــة العمرية، املــــــــ، الفئ)أستاذ جامعي، موظف إداري(

يبني اجلدولحيث التكرارات، النسب املئوية واملدرجات التكرارية يف التعبري عن خصائص أفراد العينة وحتليلها، 
:التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات الدراسةخصائص العينة من خالل ) 17-04(
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خصائص العينة من خالل التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة: )04-17(جدول رقم 

النسب المئويةالتكراراتالفئةالمتغير
27853.1ذكرالجنس

24646.9أنثى
524100المجموع

33664.1أستاذالوظيفة
18835.9موظف إداري

524100المجموع
16832[ 20-30[الفئة العمرية

]40-30]20038.2
]50-40 ]11421.8

428[سنة فأكثر[50
524100المجموع

15629.8ليسانسالمؤهل العلمي
19437.0ماجيستري

10620.2دكتوراه
366.9أستاذية

326.1مؤهل آخر
524100المجموع

19036.3[سنوات5-0[الخبرة الوظيفية
15028.6[سنوات5-10[
9818.7[سنوات15- 10[
7013.4[سنة20- 15[
163[سنة فأكثر20[
524100المجموع

SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا
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الجنسحسب متغير عينة الدراسةتحليل خصائص أفراد :أوال

أن الذكور بلغ : على حنويوزعون أن أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس ) 04- 17(ول نالحظ من اجلد
بنسبة اإلناث مقارنةوهي النسبة الغالبة ) %53.1(أي ما نسبته ذ وموظف إداريابني أست)278(عددهم 

ما ميكن تفسريه بأن أبوب وموظفة إدارية ومها نسبتني متقاربتان،أستاذة ) 246(أي )%46.9(واملتمثلة يف 
التوظيف مفتوحة للجنسني الذكر واألنثى، إال أن الذكور سواء كانوا أساتذة أو موظفني إداريني هلم الدور األكرب من 

يوضحه املدرج هذا ماأبرزته عينة الدراسة املختارة، الدراسة يف حدود ماحملحيث العدد يف متثيل اجلامعات 
.)04-01(التكراري املبني يف الشكل رقم 

المدرج التكراري الخاص بمتغير الجنس ألفراد عينة الدراسة: )04-01(شكل رقم

SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا
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حسب متغير الوظيفةتحليل خصائص أفراد عينة الدراسة: ثانيا

أن عدد األساتذة : أن أفراد عينة الدراسة موزعني حسب متغري الوظيفة على حنو) 04- 17(ولمن اجلدنالحظ 
وهي النسبة الغالبة إذا ما قورنت بعدد املوظفني اإلداريني والبالغ )%64.1(أستاذا؛ أي ما نسبته ) 336(قد بلغ 

ما ميكن تفسريه بأن كل من األساتذة ، هذا)%35.9(موظفا إداريا بنسبة مئوية ممثلة يف ) 188(عددهم 
واملوظفني اإلداريني يشكالن الرأمسال البشري الذي حيمل مسئولية النهوض باجلامعة، إال أن حساسية وعظمة الدور 

تمعات، من ) خرجيي اجلامعات(الذي يلعبه األستاذ اجلامعي من بناء العقول وخلق الكفاءات البشرية  اليت ختدم ا
ا ــــــها ونقلها واستغـــــــ، تلقين)البحث العلمي(ارف ـــــــمعخالل خلقه لل الهلا فيما خيدم اجلامعة وحميطها وجمتمعا

املختلفة، يفرض على اجلامعة أن تتوفر على العدد الكبري والكايف من األساتذة بغية تعبئتهم الفعلية يف حتقيق األدوار 
اإلداريني الذين يتلخص دورهم يف تسيري الشؤون اإلدارية اليت تصب يف خلق سالفة الذكر، مقارنة بعدد املوظفني 

حلجر األساس االنسجام والتوافق بني األساتذة والطلبة، مما يعكس عددهم األقل من عدد األساتذة الذين يشكلون ا
-02(املبني يف الشكل رقم هذا بناء على ما أبرزته عينة الدراسة وهذا ما يوضحه املدرج التكرارييف البناء اجلامعي، 

04(.

ألفراد عينة الدراسةوظيفةالتكراري الخاص بمتغير الالمدرج: )04-02(رقم شكل 
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حسب متغير الفئة العمريةتحليل خصائص أفراد عينة الدراسة: ثالثا

أن غالبية : أن أفراد عينة الدراسة موزعني حسب متغري الفئة العمرية على حنو) 04- 17(ول نالحظ من اجلد
سنة،كان هلا أكرب [30-40[أفراد عينة الدراسة موزعة على الفئتني األول والثانية، حيث أن الفئة العمرية الثانية

[ 20-30[ة العمرية األوىل ، تليها الفئ)%38.2(بني أساتذة وموظفني إداريني؛ أي ما نسبته ) 200(توزيع 
، أما )%32.1(بني أساتذة وموظفني إداريني مرتجم يف النسبة املئوية ) 168(سنة، اليت كان هلا ثاين أكرب توزيع 

بني ) 114(سنة، ممثلة يف العدد [40-50[ثالث فئة من حيث ترتيبات أكرب توزيع فقد كانت للفئة العمرية الثالثة 
[سنة فأكثر[50وأخريا تأيت الفئة العمرية الرابعة) %21.8(أساتذة وموظفني إداريني ومرتمجة يف النسبة املئوية 

وهذا ميكن ). %8.0(ما نسبتهبني أساتذة وموظفني إداريني، ) 42(واليت متثل أصغر توزيع ألفراد عينة الدراسة 
العتالء املناصب التدريسية واإلدارية يف اجلامعة وبأعداد معتربة، أمام األفراد سنويا ةالتوظيف مفتوحأبوابأن بتفسريه

هلذا جند أن أكرب نسبة من أفراد عينة الدراسة يرتبعون يف الفئتني األوىل والثانية، كما جند أن األساتذة واملوظفني 
سنة إىل غاية اإلحالة 50سنة ومن 50إىل 40اإلداريني ذوي اخلربة األكرب يتمركزون يف الفئتني األخريتني أي من 

أيضا األساتذة واملوظفني ون يف الفئتني األوىل والثانية، على التقاعد وبأقل توزيع، أما األفراد األقل خربة فيتمركز 
سنة كانوا األكثر تعاونا مع الباحثة بتفضلهم الفوري لإلجابة على 40إىل 20اإلداريني الذين ترتاوح أعمارهم من 

إىل ما بعد اخلمسني الذين  40االستبيان على خالف األساتذة واملوظفني اإلداريني الذين ترتاوح أعمارهم من أسئلة 
ورمبا يعود م من احملاوالت املتكررة للباحثةكانوا يؤجلون اإلجابة عليها ومنهم من مل يعد االستبيان أساسا على الرغ

.)04- 03(بقة يف الشكل رقموميكن متثيل األعداد والنسب السا. هذا النشغاهلم

ألفراد عينة الدراسةفئة العمريةالتكراري الخاص بمتغير الالمدرج: )04-03(رقم شكل 
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حسب متغير المؤهل العلميتحليل خصائص أفراد عينة الدراسة: رابعا

أن أكرب : أفراد عينة الدراسة موزعني حسب متغري املؤهل العلمي على حنوأن) 04- 17(ول نالحظ من اجلد
) 194(توزيع من حيث املؤهل العلمي كان ألفراد عينة الدراسة الذين حيملون شهادة املاجستري، حيث كان عددهم 

موظفا ) 156(م ، أما ثاين أكرب توزيع فقد كان حلملة شهادة الليسانس والذين بلغ عدده)%37(أستاذا ما نسبته 
الذين كان عددهم تبة الثالثة من حيث أكرب توزيع، ، يليها محلة شهادة الدكتوراه يف املر )%29.8(إداريا ما نسبته 

أي ما ) 36(، أما عدد األساتذة يف درجة األستاذية فقد بلغ عددهم )%20.2(أستاذا؛ أي ما نسبته ) 106(
ألفراد عينة الدراسة ألصحاب املؤهالت األخرى والذين كان عددهم ويف األخري كان أصغر توزيع ) 6.9(نسبته 

).%6.1(فردا ما نسبته ) 32(

أكرب فئة عمرية موجودة يف اجلامعات حمل الدراسة أن على أساسبالنسبة لألساتذة وميكن تفسري النتائج احملصلة 
ويف هذه املرحلة العمرية غالبا األستاذ اجلامعي يكون يف طور اإلعداد لرسالة [30-40[و[ 20-30[تتمركز بني 

، يف حني جند نسبة قليلة نوعا ما ممن خلصوا من مرحلة بع سنوات فما فوق الستكماهلار الدكتوراه واليت غالبا تتطلب أ
درجة األستاذية وهي سنة وأخريا جند أصحاب[40-50[و[30-40[الفئتنيإعدادها فنجدهم يتمركزون بني 

ا تتطلب كم من  الدرجة اليت تلي درجة الدكتوراه مباشرة وغالبا يكون عدد محلتها قليل مقارنة باملؤهالت األخرى أل
.املنجزات العلمية ومن سنوات اخلربة اليت تسمح لصاحبها بأن يوضع يف ترتيب يسمح له باحلصول على هذه الدرجة

اإلداريني فنجد أن أكرب نسبة هي حلملة شهادة الليسانس وهذا ميكن تفسريه بأن اجلامعة أما فيما خيص املوظفني 
ا الوظيفية أولوية توظيف محلة الشهادات اجلامعية واليت على رأسها شهادة الليسانس كأسلوب اوضعت يف سياس

، هذا ما الشهادات اجلامعيةامتصاص بطالة حاملي وسياسة الدولة يف للرفع من مستوى املمارسات اإلدارية فيها
:يربز ذلك)04- 04(والشكل رقم .ميكن أن نفسر به أيضا قلة عدد أصحاب املؤهالت األخرى

ألفراد عينة الدراسةالمؤهل العلميالمدرج التكراري الخاص بمتغير : )04-04(شكل رقم 
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حسب متغير الخبرة الوظيفيةتحليل خصائص أفراد عينة الدراسة: خامسا

أن غالبية : أن أفراد عينة الدراسة موزعني حسب متغري اخلربة الوظيفية على حنو) 04- 17(ول نالحظ من اجلد
كان هلا أكرب توزيع من [سنوات5- 0[على الفئتني األول والثانية، حيث أن الفئة األوىل نيأفراد عينة الدراسة موزع
- 5[، تليها الفئة الثانية )%36.3(بني أساتذة وموظفني إداريني؛ أي ما نسبته ) 190(األفراد، ما كان عدده 

بني أساتذة وموظفني إداريني مرتجم يف النسبة ) 150(اليت كان هلا ثاين أكرب توزيع؛ أي ما عدده [سنوات10
، ممثلة [سنوات15-10[حيث ترتيبات أكرب توزيع فقد كانت للفئة الثالثة ، أما ثالث فئة من )%28.6(املئوية 

-15[، بعدها تأيت الفئة الرابعة )%18.7(مرتمجة يف النسبة املئوية بني أساتذة وموظفني إداريني، ) 98(يف العدد 
بني ) 70(عددها يف واليت متثل التوزيع ما قبل األخري من حيث الرتتيب ألفراد عينة الدراسة وامللخص[سنة20

بأقل [سنة فأكثر20[وأخريا تأيت الفئة اخلامسة ) %13.4(واملعرب عنها بالنسبة املئوية أساتذة وموظفني إداريني
- 05(وهذا ما يبينه الشكل رقم ) %3(معرب عنهم بالنسبة املئوية) 16(توزيع ألفراد العينة، حيث بلغ عددهم 

04(.

ألفراد عينة الدراسةالخبرة الوظيفيةالتكراري الخاص بمتغير المدرج): 04-05(شكل رقم

SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : المصدر

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

التكرارات النسب المؤیة

[0-5[

[5-10[

[10-15[

[15-20[

[سنة فأكثر20[



أم البواقي               - خنشلة-بسكرة:الجامعاتتأثير استراتيجية تنمية الموارد البشرية عليه بواقعأداء األفراد و : الفصل الرابع

324

الطبيعيالتوزيعاختبار: المطلب الثاني

-1)اختبارباستخدامةالباحثتقام،أم الللتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  Sample K-S)

روف يكونأنتشرتطاملعلميةاالختباراتمعظمنألالفرضياتراختباحالةيفضرورياختباروهومسرينوف-كو
حيث تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حسب هذا االختبار إذا كانت مستوى املعنوية لكل ، طبيعياالبياناتتوزيع

<sig(حماور الدراسة أكرب من  0.05(.
-1))سمرنوف-كولمجروفاختبار(الطبيعيالتوزيعاختبار:)04-18(جدول رقم  Sample K-S)

عدد  عنوان المحورالمحاور
العبارات

قيمة االختبار 
Z

)sig(المعنوية .م

10.7850.5680التدريب اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعةاألول
10.8940.4020اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعةالتعلم التنظيمي الثاني
141.024.2450التطوير اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعةالثالث
08.8250.5030اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعةالرابع

151.295.0700اجلامعةمستوى أداء املوارد البشرية يف الخامس
571.253.0860كل المحاور

SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : المصدر

<sig(أكرب من اور احملأن مستوى املعنوية لكل ) 04-18(نالحظ من نتاج اجلدول  مما يعين أن )0.05
.ميكن استخدام االختبارات املعلميةانات تتبع التوزيع الطبيعي، بالتايلالبي

عبارات محاور االستبيان لاإلحصائي تحليل ال: المطلب الثالث

One Sample)للعينة الواحدة Tمت استخدام اختبار  T Test لتحليل عبارات االستبيان، حيث تكون العبارة (
1.96اجلدولية واليت تساوي Tاحملسوبة أكرب من Tإجيابية مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتواها إذا كانت قيمة 

وتكون العبارة سلبية مبعىن أن أفراد العينة ال )%60والوزن النسيب أكرب من 0.05مستوى الداللة أقل من (أو 
مستوى الداللة أقل ( أو 1.96اجلدولية واليت تساوي Tاحملسوبة أقل من Tيوافقون على حمتواها إذا كانت قيمة 

.0.05كان مستوى الداللة أكرب من إذا  حمايدة عبارة ، كما تكون ال)%60والوزن النسيب أقل من 0.05من 
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تحليل عبارات المحور األول: أوال

، الوزن النسبي ومستوى الداللة Tالمئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قيمة النسب): 04-19(رقمجدول 
)التدريب استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة(لكل عبارة من عبارات المحور األول 

رقم 
العبارة

موافق
بشدة

غيرمحايدموافق
موافق

غير موافق
مجموعالبشدة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
T

الوزن 
النسبي

مستوى
الداللة

الترتيب

العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

017026436102525243.371.227.0867.40.00003

13.450.46.919.59.9100

024419123208585242.911.23-1.5858.20.11308

8.436.54.439.711.1100

034218555187555242.941.20-1.0158.80.31006

8.035.310.535.710.5100
044317171182575242.921.19-1.4258.40.15507

8.232.613.534.710.9100
055019864155575243.061.221.0361.20.30004

9.537.812.229.610.9100

064319768168485243.031.180.7060.60.48205

8.237.613.032.19.2100

074417463184595242.921.21-1.4458.4.150007

8.433.212.035.111.3100

083815870202565242.841.17-2.9756.8.003009

7.330.213.438.510.7100

091042484491375243.551.1910.6771.000001

19.847.38.417.47.1100

10782705280445243.491.169.6669.80.00002

14.951.59.915.38.4100

//3.110.872.8062.2.0050مجموع عبارات المحور األول
1.96هي 523ودرجة حرية 0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Tقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا
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الذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف ، )04- 19(والنتائج يف اجلدولةلعينة الواحدلTمت استخدام اختبار 
:مرتبة تنازليا حسب الوزن النسيب لكل عبارة كما يليمن االستبيان عبارات احملور األول

بالتايل فالوزن النسيب املعياري يساوي ،حسب سلم ليكارت) 03(املتوسط احلسايب املعياري يساوي : مالحظة
60% .

وهي أكرب من 10.67احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب األول، حيث كانت قيمة ) 09(جاءت العبارة رقم - 
%71يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة

يشكل بالنسبة بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن التدريب مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 
ا .للموظفني حافزا نظرا للمؤهالت واملهارات اليت يساعدهم على اكتسا

وهي أكرب من قيمة 9.66احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثاين، حيث كانت قيمة ) 10(جاءت العبارة رقم - 
T 69.8يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية%

الربامج التدريبية تعمل بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 
.على تقريب ثقافة املوظفني من ثقافة اجلامعة وخلق رؤى وأهداف مشرتكة بينهم

وهي أكرب من 7.08احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثالث، حيث كانت قيمة ) 01(جاءت العبارة رقم - 
%64.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

اجلامعة تعمل على رفع بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %67.4وهو أكرب من 
.املواردهمهارات ومعارف موظفيها من خالل دورات تدريبية تعكس مدى وعيها بأمهية هذ

وهي أقل من قيمة 1.03احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الرابع، حيث كانت قيمة ) 05(جاءت العبارة رقم - 
T 61.2يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ0.300أن مستوى الداللة كما1.96اجلدولية%

بوضع برامج تدريبية تساعد املوظفني على استخدام تقوم اجلامعة "مما يعين أن العبارة %60من أكربوهو 
.حيادية"التكنولوجيات احلديثة واكتساب مؤهالت جديدة

وهي أقل من 0.70احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب اخلامس، حيث كانت قيمة ) 06(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كرب أ0.482كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

يتم تدريب املوظفني باعتماد أساليب وطرق حديثة "مما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ60.6%
.حيادية"الرفع من املهارات واملعارف الوظيفيةمساعدة على 

وهي أقل من 1.01-احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السادس، حيث كانت قيمة ) 03(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كرب أ0.310كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 



أم البواقي               - خنشلة-بسكرة:الجامعاتتأثير استراتيجية تنمية الموارد البشرية عليه بواقعأداء األفراد و : الفصل الرابع

327

تقوم اجلامعة بالتحديد اجليد للربامج التدريبية مبا يضمن "مما يعين أن العبارة %60من قلوهو أ58.8%
.حيادية"التغطية اجليدة لالحتياجات التدريبية ملوظفيها

وهي أقل من 1.42-احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السابع، حيث كانت قيمة ) 04(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ0.155كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

هناك عدالة يف استفادة كل املوظفني الذين لديهم "مما يعين أن العبارة%60من قلوهو أ58.4%
.حيادية"احتياجات تدريبية من الربامج التدريبية املوضوعة

-احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة )04(العبارة وقم سابع مع يف الرتتيب ال) 07(جاءت العبارة رقم - 
الوزن و 0.05من كربأ1500.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tوهي أقل من قيمة 1.44
بتقصي أراء املوظفني تقوم اجلامعة "مما يعين أن العبارة %60من قلوهو أ%58.4يساوي هلا النسيب 

م من الربامج التدريبيةاملتدربني حول مدى رضاهم  .حيادية"واستفاد
وهي أقل من 1.58-احملسوبة تساويT، حيث كانت قيمة الثامنيف الرتتيب ) 02(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ0.113كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
اجلامعة بتقييم موضوعي ألداء موظفيها، مما ميكنها تقوم "العبارة مما يعين أن %60من قلوهو أ58.2%

.حيادية"من التحديد اجليد لالحتياجات التدريبية هلم
وهي 2.97-احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب العاشر واألخري، حيث كانت قيمة ) 08(جاءت العبارة رقم - 

يساويهلا الوزن النسيب و 0.05من قلأ0030.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tأقل من قيمة 
اجلامعة تقوم بالتايل فأفراد العينة ال يوافقون على أنمما يعين أن العبارة سلبية، %60من قلوهو أ56.8%

.وتقييمه لتحديد مدى فعالية الربامج التدريبيةربني قبل وبعد العملية التدريبيةمبقارنة أداء املوظفني املتد

للمحور  احملسوبة Tقيمة وعموما فأفراد عينة الدراسة مييلون إىل املوافقة على عبارات احملور األول، حيث كانت 
0.05أقل من 0050.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة كربوهي أ2.80تساوي ككل 

بالتايل فأفراد ، إجيايبمما يعين أن احملور %60من الوزن النسيب املعياريكربأوهو %62.2والوزن النسيب هلا يساوي 
.لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعةالعينة يؤكدون على أن التدريب يشكل اسرتاتيجية هامة 
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تحليل عبارات المحور الثاني : ثانيا

، الوزن النسبي ومستوى الداللة Tالنسب المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قيمة : )04-20(جدول رقم
)التعلم التنظيمي استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة(لكل عبارة من عبارات المحور الثاني 

رقم
العبارة

موافق
بشدة

غيرمحايدموافق
موافق

غير موافق
بشدة

المتوسطالمجموع
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
T

الوزن 
النسبي

مستوى
الداللة

الترتيب

العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

116123240152395243.231.204.5164.60.00004

11.644.37.629.07.4100
12662616299365243.421.138.5468.40.00002

12.649.811.818.96.9100
135020764158455243.111.182.1662.2.031006

9.539.512.230.28.6100
145019068159575243.031.21.61060.6.542007

9.536.313.030.310.9100
155218063171585243.01.22-0.1060.915008

9.934.412.032.611.1100
165118779143645243.031.22.64060.6.522007

9.735.715.127.312.2100
17652447599415243.361.157.3067.20.00003

12.446.614.318.97.8100
185219988152335243.161.133.2663.2.001005

9.938.016.829.06.3100

194218069178555242.951.19-0.8759.380009

8.034.413.234.010.5100
20722586792355243.451.139.27690.00001

13.749.212.817.66.7100

//3.17.9004.4863.40.000مجموع عبارات المحور الثاني
1.96هي 523ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Tقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا
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يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف الذي، )04-20(اجلدولوالنتائج مبينة يف Tمت استخدام اختبار العينة الواحد 
: مرتبة تنازليا حسب الوزن النسيب لكل عبارة كما يليثاين من االستبيان عبارات احملور ال

وهي أكرب من قيمة 9.27احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب األول، حيث كانت قيمة ) 20(جاءت العبارة رقم - 
T وهو %69يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية

اسرتاتيجية التعلم التنظيمي بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60أكرب من 
.باجلامعة تساعد املوظفني على اكتساب مؤهالت متعددة يف جمال ختصصهم

وهي أكرب من قيمة 8.54احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثاين، حيث كانت قيمة ) 12(جاءت العبارة رقم - 
T وهو %68.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية
جعل علىاجلامعة تعمل بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربأ

.األهداف النهائية لربامج التعلم تركز على جودة املهارات واخلربات واملعارف اليت يكتسبها املوظفني لديها
وهي أكرب من 7.30احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثالث، حيث كانت قيمة ) 17(جاءت العبارة رقم - 

%67.2يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
على خلق تعملاجلامعةبالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ

املهام واملسؤوليات التطلعات،رؤية وثقافة مشرتكة بني موظفيها مبنية على أساس اشرتاكهم يف األهداف، 
.والرسالة

وهي أكرب من قيمة4.51احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الرابع، حيث كانت قيمة ) 11(جاءت العبارة رقم - 
T 64.6يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية%

على اجلامعة تعمل بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أنمما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ
م ومعارفهم وحتثهم بغيةتشجيع موظفيها  م وخربا .تبادهلا بتوفري بيئة مساندة للتعلم املستمرعلى تنمية مهارا

من كربوهي أ3.26احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب اخلامس، حيث كانت قيمة ) 18(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.001، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

اجلامعة تعمل بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن ، إجيابيةمما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ63.2%
.والشفافية يف احلوار وتقبل الشكاوي واملقرتحات بني القادة واملوظفنيعلى تشجيع االتصاالت املفتوحة 

من كربوهي أ2.16احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السادس، حيث كانت قيمة ) 13(جاءت العبارة رقم - 
%62.2يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0310.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
اجلامعة تعمل على تعميق بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن، إجيابيةمما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ

.استخدام أساليب العمل اجلماعي كأسلوب لتحفيزهم وغرس ثقافة مشرتكة بينها وبينهم
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وهي أقل من قيمة 640.احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السابع، حيث كانت قيمة ) 16(جاءت العبارة رقم - 
T 60.6يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ5220.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية%

اليت تقوم على توفري ثقافة إدارة الكتاب املفتوح، اجلامعةتبىنت"مما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ
.حيادية"املعلومات الكاملة عن كل ما جيب على املوظفني معرفتها

احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة )16(مع العبارة رقم يف الرتتيب السابع) 14(جاءت العبارة رقم - 
الوزن و 0.05من أكرب5420.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tوهي أقل من قيمة 610.

خلق روابط بني تعمل اجلامعة على "مما يعين أن العبارة %60من كرب وهو أ%60.6يساوي هلا النسيب 
.حيادية"موظفيها تدعوهم للتواصل وتبادل املعارف واخلربات باستخدام الوسائل احلديثة كالربيد اإللكرتوين

وهي أقل من 0.10-احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة ثامنيف الرتتيب ال) 15(جاءت العبارة رقم - 
%60يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ9150.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

وورشات العمل وجلسات العصف الذهين  على تنمية حلقات البحثتعمل اجلامعة "مما يعين أن العبارة 
.حيادية"لتحفيز التفكري يف مشكالت العمل للتوصل إىل مستوى متقدم من التعلم

وهي أقل من 0.87-احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة تاسعالرتتيب اليف) 19(جاءت العبارة رقم - 
%59يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من أكرب 3800.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
على تشجيع مناقشة األخطاء ومواقف الفشل ملعرفة تعمل اجلامعة "مما يعين أن العبارة%60من قلوهو أ

ا  .حيادية"وتعلم كيفيات جتنبها يف املستقبلأسبا

احملسوبة تساوي Tقيمة وعموما فأفراد عينة الدراسة مييلون إىل املوافقة على عبارات احملور الثاين، حيث أن 
والوزن النسيب هلا 0.05أقل من 0.000مستوى الداللة أنكما1.96اجلدولية Tمن قيمةكربوهي أ4.48

التعلم التنظيمي فأفراد العينة يوافقون على أن وعليه%60لوزن النسيب املعياريمن اأكربوهو %63.4يساوي 
م م والرفع من معارفهم وخربا .ميثل اسرتاتيجية هامة للنهوض مبهارا
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تحليل عبارات المحور الثالث: ثالثا

، الوزن النسبي ومستوى الداللة Tالنسب المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قيمة : )04- 21(جدول رقم 
)التطوير استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة(لكل عبارة من عبارات المحور الثالث 

رقم
العبارة

موافق
بشدة

غيرمحايدموافق
موافق

غير موافق
بشدة

المتوسطمجموعال
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
T

الوزن 
النسبي

مستوى
الداللة

الترتيب

العددالعددالعددالعددالعدد
%%%%%

216325669106305243.411.118.4968.20.00004
12.048.913.220.25.7100

223919979164435243.051.141.0261.305010
7.438.015.131.38.2100

234917465192445242.981.18-0.2959.6.769011
9.433.212.436.68.4100

244218754183585242.941.21-1.0058.8.313012
8.035.710.334.911.1100

254018546175785242.871.25-2.2957.4.022013
7.635.38.833.414.9100

264419780149545243.051.181.0361.303010
8.437.615.328.410.3100

274620470151535243.071.191.4261.4.155009
8.838.913.428.810.1100

285023374120475243.221.164.4464.40.00007
9.544.514.122.99.0100

294521170140585243.081.201.63261.6.103008
8.640.313.426.711.1100

305923979113345243.331.126.8166.60.00006
11.345.615.121.66.5100

316624869104375243.381.147.7067.60.00005
12.647.313.219.87.1100

327525360100365243.441.158.7568.80.00002
14.348.311.519.16.9100

337924164106345243.421.168.4868.40.00003
15.146.012.220.26.5100

34772606092355243.481.149.6669.60.00001
14.749.611.517.66.7100

//3.190.905.0363.80.000مجموع عبارات المحور الثالث
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يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف والذي) 04- 21(اجلدول والنتائج مبينة يف Tمت استخدام اختبار العينة الواحد 
:مرتبة تنازليا حسب الوزن النسيب لكل عبارة كما يليالثالث من االستبيان عبارات احملور 

وهي أكرب من قيمة 9.66احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب األول، حيث كانت قيمة ) 34(جاءت العبارة رقم - 
T وهو %69.6يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية

االرتقاء يف السلم الوظيفي بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60أكرب من 
م الوظيفية .يشكل هدفا حيفز املوظفني على اكتساب مؤهالت جديدة والرفع من مهارا

وهي أكرب من قيمة 8.75احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثاين، حيث كانت قيمة ) 32(جاءت العبارة رقم - 
T وهو %68.8يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية

بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن تعلم مهارات جديدة تكسب مما يعين أن العبارة إجيابية، %60أكرب من 
.املوظف مؤهالت تساعده على أداء مهامه احلالية وتقدمي اختيارات أكثر للمستقبل

وهي أكرب من 8.48احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثالث، حيث كانت قيمة ) 33(العبارة رقم جاءت - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

حتصل بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 68.4%
ا .املوظفني على ترقية ضمن مسارهم الوظيفي يتوقف على حجم املنجزات ونوع املهارات اليت ميتلكو

وهي أكرب من قيمة 8.49احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة رابعالرتتيب اليف ) 21(جاءت العبارة رقم - 
T 68.2يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000الداللة ، كما أن مستوى1.96اجلدولية%

تعترب تنمية اجلامعةبالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ
.موظفيها هو اهلدف األساسي من جهود التطوير التنظيمي

وهي أكرب من 7.70احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة امسيف الرتتيب اخل) 31(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

اجلامعة تعمل بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أنمما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ67.6%
م وإعدادهم للمستقبل لتويل مناصب أعلى باجلامعة م وقدرا .على إعداد املوظفني املؤهلني وتطوير مهارا

وهي أكرب من 6.81احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة سادسيف الرتتيب ال) 30(جاءت العبارة رقم - 
%66.6يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

اجلامعة تعمل على تطوير بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 
م الوظيفية م املهنية من خالل التخطيط السليم ملسارا .مهارات ومعارف املوظفني وتوجيه ميوال

وهي أكرب من 4.44احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة بعلرتتيب السايف ا) 28(جاءت العبارة رقم - 
%64.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
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تفعيل اجلامعة تعمل على بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 
.االتصال اإلداري وتنويع أساليبه بني موظفيها لتسهيل تبادل املعلومات بينهم

وهي أقل من 1.632احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة ثامنيف الرتتيب ال) 29(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ1030.، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة

تطوير مهارات وخربات ومعارف على اجلامعةتعمل "مما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ61.6%
.حيادية"املوظفني واليت تؤهلهم ملواكبة التغريات والتطورات التكنولوجية املرتبطة مبجال ختصصهم

وهي أقل من قيمة 1.42احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة تاسعيف الرتتيب ال) 27(جاءت العبارة رقم - 
T 61.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كرب أ1550.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية%

تطوير مهارات العالقات اإلنسانية لتحقيق علىجلامعةتعمل ا"العبارة مما يعين أن%60من كربوهو أ
.حيادية" التفاعل اجليد بني املدراء واملوظفني يف كافة املستويات التنظيمية

وهي أقل من قيمة 1.03احملسوبة تساويT، حيث كانت قيمة عاشريف الرتتيب ال) 26(جاءت العبارة رقم - 
T وهو %61يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ3030.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية
شراك موظفيها يف بعض القرارات اهلامة خاصة إذا  إعلى تعمل اجلامعة"مما يعين أن العبارة %60من كرب أ

.حيادية"كانت يف جمال ختصصهم
وهي 1.02احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة )26(العبارة نفس ترتيبيف ) 22(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ3050.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tأقل من قيمة 
نشر ثقافة تشجع خلق قيم التعاون على تعمل اجلامعة"مما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ61%

.حيادية"واقتسام السلطة بني الرؤساء واملرؤوسني
وهي أقل 0.29-احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة ادي عشرالرتتيب احليف) 23(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من أكرب7690.، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة 
على إجياد املناخ املالئم والثقافة املشرتكة اليت اجلامعةتعمل "مما يعين أن العبارة%60من قلوهو أ59.6%

موحيققواتساعد موظفيها لينمو  م ليؤثروا إجيابا على وظائفهم ومؤسسا .حيادية"ذوا
وهي أقل 1.00-احملسوبة تساوي Tعشر، حيث كانت قيمة ثاينيف الرتتيب ال) 24(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ3130.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة 
النهوض مبهارات املوظفني ومعارفهم على اجلامعةتعمل "مما يعين أن العبارة %60من قلوهو أ58.8%

يئتهم ألي جديد قد يطرأ على اجلامعة سواء مببادرة منها أو مفروضا عليها .حيادية" و
وهي أقل 2.29-احملسوبة تساوي Tعشر، حيث كانت قيمة الث يف الرتتيب الث) 25(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من قلأ0220.، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة 
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تعمل بالتايل فأفراد العينة ال يوافقون على أن اجلامعة مما يعين أن العبارة سلبية، %60من قلوهو أ57.4%
م  ) حتفيز مادي ومعنوي(التنويع الواسع يف األدوات النفسية على دف مساعدة املوظفني على إظهار قدرا

م .والرفع من مؤهال

احملسوبة تساوي Tقيمة وعموما فأفراد عينة الدراسة مييلون إىل املوافقة على عبارات احملور الثالث، حيث كانت 
والوزن النسيب هلا 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة كربوهي أ5.03

بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أمهية االسرتاتيجية مما يعين أن احملور إجيايب، %60من كربوهو أ%63.8يساوي 
مواردها البشرية من خالل النهوض التطويرية يف اجلامعة من تطوير تنظيمي، إداري وتطوير املسار الوظيفي يف تنمية 

ا ا، معارفها وخربا .مبهارا
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تحليل عبارات المحور الرابع: رابعا

الوزن النسبي ومستوى الداللة ،Tالنسب المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قيمة : )04-22(جدول رقم 
)اإلبداع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة(لكل عبارة من عبارات المحور الرابع 

رقم 
العبارة

موافق
بشدة

غيرمحايدموافق
موافق

غير موافق
بشدة

المتوسطمجموعال
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
T

الوزن
النسبي

مستوى
الداللة

الترتيب

العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

354921177137505243.131.182.6562.6.008002

9.440.314.726.19.5100

365120886137425243.171.1583.3563.4.001001

9.739.716.426.18.0100

374421181141475243.121.162.4062.4.017003

8.440.315.526.99.0100

384320366146665243.021.22.39060.4.695004

8.238.712.627.912.6100

395016754189645242.901.24-1.7558.079007

9.531.910.336.112.2100

404417581156685242.941.21-1.0358.8.299006

8.433.415.529.813.0100

414016770183645242.871.20-2.3257.4.021008

7.631.913.434.912.2100

425317851176665242.951.26-0.8359.405005

10.134.09.733.612.6100

//3.031.00.74060.6.4600مجموع عبارات المحور الرابع
1.96هي 523ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Tقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا
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والذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف )04-22(اجلدول والنتائج مبينة يف Tمت استخدام اختبار العينة الواحد 
:مرتبة تنازليا حسب الوزن النسيب لكل عبارة كما يليمن االستبيان رابعالعبارات احملور 

من قيمة كربوهي أ3.35احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب األول، حيث كانت قيمة ) 36(جاءت العبارة رقم - 
T وهو %63.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.001كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية
تعطي احلرية للموظفني اجلامعة بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن ،إجيابيةمما يعين أن العبارة %60من كربأ

م للتعبري عن آرائهم  م اإلدارية أو مؤهال م فيما خيص أدائهم ملهامهم مهما كانت مستويا وتقدمي مقرتحا
العلمية

من قيمة كربوهي أ2.65احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثاين، حيث كانت قيمة ) 35(جاءت العبارة رقم - 
T وهو %62.6يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.008كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية
اجلامعة تعمل على غرس وتنمية بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن ، إجيابيةمما يعين أن العبارة %60من قلأ

.الثقافة اإلبداعية بني موظفيها وحتثهم على ذلك
من كربوهي أ2.40احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثالث، حيث كانت قيمة ) 37(جاءت العبارة رقم - 

%62.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.017كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
اجلامعة تعمل على الرفع يوافقون على أنبالتايل فأفراد العينة ، إجيابيةمما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ

.من مهارات التفكري اإلبداعي والتحليل املنطقي لدى موظفيها ملشاكل العمل وقضاياه املعقدة
من قيمة قلوهي أ390.احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الرابع، حيث كانت قيمة ) 38(جاءت العبارة رقم - 

T 60.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ6950.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية%
على توفري الوسائل الضرورية لتفجري الطاقات اإلبداعية تعمل اجلامعة"مما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ

.حيادية" لدى موظفيها خاصة التكنولوجية منها
وهي أقل من 0.83-احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب اخلامس، حيث كانت قيمة ) 42(جاءت العبارة رقم - 

%59يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ4050.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
تشجع املوظفني على متابعة التطورات احلاصلة يف اجلامعة على تعمل "مما يعين أن العبارة %60من قلوهو أ

م ومعارفهم من خالل توفري شبكات  .حيادية"معلوماتيةجمال ختصصهم لرفع مهارا
وهي أقل من 1.03-احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السادس، حيث كانت قيمة ) 40(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من أكرب2990.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
مكافأة املوظفني الذين يقدمون اجلامعة على تعمل"مما يعين أن العبارة %60من قلوهو أ58.8%

.حيادية"مقرتحات إبداعية كحلول ملشكلة ما
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وهي أقل من 1.75-احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السابع، حيث كانت قيمة ) 39(جاءت العبارة رقم - 
%58يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من كربأ0790.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
ع موظفيها على نتائج املؤمترات واألحباث طالإاجلامعة علىتعمل"مما يعين أن العبارة %60من قلوهو أ

.حيادية" خارج املؤسسة خاصة اليت حتوي أساليب عمل ومعلومات جديدة يف جماالت ختصصهم
وهي أقل من 2.32-احملسوبة تساويTيف الرتتيب الثامن، حيث كانت قيمة ) 41(جاءت العبارة رقم - 

%57.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0210.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
على حفز اجلامعة تعمل بالتايل فأفراد العينة ال يوافقون على أنمما يعين أن العبارة سلبية، %60من قلوهو أ

.جديدةومكافأة فريق العمل الذي خيلق طرق وأساليب ووسائل عمل

احملسوبة تساوي Tقيمة عبارات احملور الرابع، حيث كانت جتاهاحليادوعموما فأفراد عينة الدراسة مييلون إىل 
والوزن 0.05من كربأ4600.، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة قلوهي أ740.

بالتايل فأفراد العينة ال يوافقون ، حياديمما يعين أن احملور %60من كربوهو أ%60.6النسيب هلا يساوي 
.اجلامعة تركز على االسرتاتيجية اإلبداعية يف تنمية مواردها البشرية من أساتذة وموظفني إدارينيأن وال يرفضون 

تحليل عبارات المحور الخامس : خامسا

، الوزن النسبي ومستوى الداللة Tالنسب المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قيمة :)04-23(جدول رقم 
)مستوى أداء الموارد البشرية في الجامعة(لكل عبارة من عبارات المحور الخامس

رقم 
العبارة

موافق
بشدة

غيرمحايدموافق
موافق

غير 
موافق
بشدة

المجموع
المتوسط
الحسابي

االنحرا
ف

المعيار 
ي

قيمة
T

الوزن 
النسبي

مستوى
الداللة

الترتيب

العددالعددالعددالعددالعدد
%%%%%

439022869103342623.451.178.82690.00010
17.243.513.219.76.5100

449923557103302623.511.1610.0870.20.00007
18.944.810.919.75.7100

457020738161482623.171.253.1363.40.00211
13.439.57.330.79.2100

46872625481402623.521.1610.3370.40.00006
16.650.010.315.57.6100

47992625474355243.601.1412.09720.00002
18.950.010.314.16.7100

48742606980415243.461.149.39469.20.00009
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14.149.613.215.37.8100
49902724877375243.571.1411.4971.40.00003

17.251.99.214.77.1100
50922784279335243.601.1212.27720.00002

17.653.18.015.16.3100
51732706087345243.491.1110.1869.80.00008

13.951.511.516.66.5100
521102525181305243.631.1412.6472.60.00001

21.048.19.715.55.7100
531112345687365243.561.1910.9071.20.00004

21.244.710.716.66.9100
549423650108365243.461.198.8969.20.00009

17.945.09.520.66.9100
555820761150485243.141.212.7762.80.00612

11.139.511.628.69.2100
564614848205775242.771.25-4.1555.40.00013

8.828.29.239.114.7100
571022514294355243.551.1810.75710.00005

19.547.98.017.96.7100
//3.43.91010.9168.60.000مجموع عبارات المحور الخامس

1.96هي 523ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Tقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا

والذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف )04- 23(والنتائج مبينة يف اجلدول Tمت استخدام اختبار العينة الواحد 
مرتبة تنازليا حسب الوزن النسيب لكل ) مستوى أداء املوارد البشرية يف اجلامعة(من االستبيان امساخلعبارات احملور 
:عبارة كما يلي

وهي أكرب من 12.64احملسوبة تساوي Tلرتتيب األول، حيث كانت قيمة يف ا) 52(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

يعملون دائما مبالتايل فأفراد العينة يوافقون على أمما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 72.6%
.خلق روابط طيبة مع زمالئهم تساعدهم على االستفادة من معارفهم وتبادهلاعلى 

وهي أكرب من 12.27احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثاين، حيث كانت قيمة ) 50(جاءت العبارة رقم - 
%72يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

م يبحثون باستمرار عن  بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أمما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 
.كل ما هو جديد يف جمال ختصصهم الوظيفي يساعدهم على الرفع من أدائهم
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12.09ي احملسوبة تساو T، حيث كانت قيمة )50(يف الرتتيب الثاين مع العبارة ) 47(جاءت العبارة رقم - 
هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tوهي أكرب من قيمة 

ونشعر يمبالتايل فأفراد العينة يوافقون على أمما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من %72يساوي 
.دائما بالقوانني والتعليماتيلتزمونبدقة و همعمليؤدونعندما همنفسأبالرضا عن 

وهي أكرب من 11.49احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثالث، حيث كانت قيمة ) 49(جاءت العبارة رقم - 
%71.4يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
املعلومات املرتدة عن بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أنمما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ

.تقييم أدائهم تشكل مصدرا هاما بالنسبة هلم لتقليل احنرافهم  عن األداء املطلوب مستقبال
وهي أكرب من 10.90احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الرابع، حيث كانت قيمة ) 53(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة ،  1.96اجلدولية Tقيمة 
ممما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ71.2% يسعون دائما بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أ

إىل رفع مستوى أدائهم من خالل زيادة مهارات استخدام التقنيات والتكنولوجيات احلديثة داخل وخارج 
.اجلامعة

وهي أكرب من 10.75احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب اخلامس، حيث كانت قيمة ) 57(جاءت العبارة رقم - 
%71يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05من أقل 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

احلوافز املادية واملعنوية بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 
.تشكل دافعا قويا جلعلهم يتميزون يف أدائم

وهي أكرب من 10.33احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السادس، حيث كانت قيمة ) 46(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

ممما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ70.4% يقيمون بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أ
م ورضاهم وحافزا لتقدمهم يف أدائهم باستمرار مبدى رضا املسئولني عنهم، يشكل هذا مصدرا لسعاد

.عملهم
وهي أكرب من 10.08احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب السابع، حيث كانت قيمة ) 44(جاءت العبارة رقم - 

%70.2يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة
م يتميزون باجلدية يف أداء بالتايل فأفراد العينة يوافقون على مما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ أ

.عملهم ويبذلون كل اجلهد والوقت يف سبيل ذلك
وهي أكرب من 10.18احملسوبة تساوي Tيف الرتتيب الثامن، حيث كانت قيمة ) 51(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000مستوى الداللة ، كما أن 1.96اجلدولية Tقيمة 
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م مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من 69.8% عند مقارنتهم بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أ
).غياب الفجوة السلبية لألداء(ألدائهم باملعايري املوضوعة جيدونه ال خيتلف كثريا عنها 

وهي أكرب من 9.394احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة تاسعيف الرتتيب ال) 48(رقم جاءت العبارة - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 

ممما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ69.2% يعملون دائما بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أ
م ومعارفهم  على مناقشة قضايا العمل مع زمالئهم ومن هم أكثر خربة منهم مما يساهم يف الرفع من خربا

.وحيسن من أدائهم
احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة )48(نفس ترتيب العبارة بتاسعيف الرتتيب ال) 54(جاءت العبارة رقم - 

الوزن و 0.05أقل من 0.000، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tوهي أكرب من قيمة 8.89
بالتايل فأفراد العينة يوافقون على مما يعين أن العبارة إجيابية، %60وهو أكرب من %69.2يساوي هلا النسيب 

عملهم ضمن فريق عمل يتميز باجلدية واملوضوعية واملنطقية يف طرح قضايا العمل، حسن من سلوكهم أن 
.إىل الرفع من أدائهمالوظيفي وأدى 

وهي أكرب من 8.82احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة عاشريف الرتتيب ال) 43(جاءت العبارة رقم - 
%69يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
م مما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كربوهو أ حيبون عملهم باجلامعة بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أ

.)غري اجلامعة(وال يفكرون يف البحث عن عمل يف مؤسسات مغايرة 
وهي أقل 3.13احملسوبة تساوي Tعشر، حيث كانت قيمة ادييف الرتتيب احل) 45(جاءت العبارة رقم - 

0.05أقل من 0.002حيث أن مستوى الداللة ، لكن الشرط البديل حمقق 1.96اجلدولية Tمن قيمة 
بالتايل فأفراد العينة مما يعين أن العبارة إجيابية، %60من كرب وهو أ%63.4يساوي هلا الوزن النسيب و 

م .هماجليد ملهامهمقد تعيق أدائهمضغوطات يف عملونواجهييوافقون على أ
من كربوهي أ2.77احملسوبة تساوي Tعشر، حيث كانت قيمة ينثايف الرتتيب ال) 55(جاءت العبارة رقم - 

يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.006، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tقيمة 
استغالهلم بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أن ، إجيابيةمما يعين أن العبارة %60من كربوهو أ62.8%

م على تبادل املعارف واخلربات مع زمالء العمل وحسنت من لوسائل االتصال اليت  ا اجلامعة ساعد وفر
.سلوكهم الوظيفي

قلوهي أ4.15-احملسوبة تساوي T، حيث كانت قيمة عشرثالث اليف الرتتيب) 56(جاءت العبارة رقم - 
يساوي هلا الوزن النسيب و 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة 
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كل ظروف يوافقون على أنال بالتايل فأفراد العينة ، سلبيةمما يعين أن العبارة %60من قلوهو أ55.4%
.األداء اجليدالعمل  باجلامعة حمفزة ومساعدة على

احملسوبة تساوي Tقيمة وعموما فأفراد عينة الدراسة مييلون إىل املوافقة على عبارات احملور اخلامس، حيث كانت
والوزن النسيب هلا 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tوهي أكرب من قيمة 10.91
بالتايل فأفراد العينة يوافقون ويؤكدون على ارتفاع مما يعين أن احملور إجيايب، %60وهو أكرب من %68.6يساوي 

.اجلامعةمستويات أدائهم يف 
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اختبار الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسة: المبحث الرابع
تعمد الباحثة من خالل هذا املبحث إىل اختبار الفرضيات اليت مت اعتبارها إجابات مبدئية على التساؤالت الفرعية 

وكذا مناقشة نتائج حتليل االختبارمث العمل على مناقشة نتائج هذا والتأكد من حتققها أو عدم حتققها، للدراسة
.حماور االستبيان

الدراسةاختبار فرضيات: المطلب األول

األوىل، الثانية، الثالثة وما ينبثق :الختبار الفرضيات)Pearson Correlation(معامل ارتباط بريسونمت استخدام
لتأكيد وجود أو عدم وجود عالقة ذات داللة الرابعة وكذا الفرضية)أوىل وثانية وثالثة(عنها من فرضيات فرعية 

أداء (واملتغري التابع ) تنمية املوارد البشريةاسرتاتيجية (متغري الدراسة املستقل بني 0.05إحصائية عند مستوى معنوية 
).املوارد البشرية يف اجلامعة

Independent)للعينات املستقلة Tكما مت استخدام اختبار  Samples T Test)الفرعية اتار الفرضيــــــالختب
الفرعية الثالثة ار الفرضيات ــالختبF(One Way Anova)ل التباين األحادي ـحتليو امسة ــــــاخلللفرضيةانية ــــــاألوىل والث

.اخلامسةلفرضيةلالرابعة واخلامسةو 

 بني االسرتاتيجية التدريبية وأداء 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية: األولىالفرضية
.ات حمل الدراسةاملوارد البشرية يف اجلامع

العالقة بين االستراتيجية التدريبية وأداء الموارد البشرية في الجامعة:)04- 24(جدول رقم 

Pearson Correlationاالستراتيجية التدريبية في الجامعة
0**858.بريسونمعامل ارتباط أداء الموارد البشرية

0000.مستوى املعنوية
524عدد األفراد

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
SPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر

االسرتاتيجية التدريبية وأداء املوارد البشرية يف يتضح أن قيمة معامل االرتباط بني)04- 24(اجلدول من 
تأثريية ارتباطية مما يعين أن هناك عالقة 0.05وهي أقل من 0000.عنوية مومستوى 0**858.تساوي اجلامعة 

كمتغري مستقل االسرتاتيجية التدريبية يف اجلامعات حمل الدراسة  بني0.05معنوية داللة إحصائية عند مستوى اتذ
.األوىلهذا يعين حتقق الفرضية،قويارتباط وهوكمتغري تابع وأداء املوارد البشرية فيها  
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بني اسرتاتيجية التعلم التنظيمي 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الثانيةالفرضية
.ات حمل الدراسةوأداء املوارد البشرية يف اجلامع

العالقة بين استراتيجية التعلم التنظيمي وأداء الموارد البشرية في الجامعة:)04- 25(جدول رقم 
Pearson Correlationاستراتيجية التعلم التنظيمي في الجامعة

0**834.معامل ارتباط بريسونأداء الموارد البشرية
0000.مستوى املعنوية

524عدد األفراد
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

SPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر

وأداء املوارد البشرية يف اسرتاتيجية التعلم التنظيمييتضح أن قيمة معامل االرتباط بني)04-25(اجلدول من 
مما يعين أن هناك عالقة ارتباطية تأثريية 0.05وهي أقل من 0000.ومستوى معنوية 0**834.اجلامعة تساوي 

يف اجلامعات حمل الدراسة كمتغري اسرتاتيجية التعلم التنظيميبني 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
.الثانيةهذا يعين حتقق الفرضية،قويمستقل وأداء املوارد البشرية فيها كمتغري تابع وهو ارتباط 

 بني االسرتاتيجية التطويرية وأداء 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الثالثةالفرضية
ات حمل الدراسةاملوارد البشرية يف اجلامع

بني اسرتاتيجية 0.05عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية :الفرضية الفرعية األولى
ات حمل الدراسةاجلامعالتطوير التنظيمي وأداء املوارد البشرية يف

بني اسرتاتيجية 0.05عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية :الفرضية الفرعية الثانية
ات حمل الدراسةاجلامعالتطوير اإلداري وأداء املوارد البشرية يف 

بني اسرتاتيجية تطوير 0.05مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند :الفرضية الفرعية الثالثة
ات حمل الدراسةاجلامعاملسار الوظيفي وأداء املوارد البشرية يف 

من تطوير تنظيمي، تطوير بني االسرتاتيجية التطويرية"بريسون"يبني معامل االرتباط )04-26(رقم واجلدول 
.وأداء املوارد البشرية يف اجلامعةإداري وتطوير املسار الوظيفي 
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وأداء الموارد البشرية في الجامعةاالستراتيجية التطويرية العالقة بين :)04- 26(جدول رقم 
Pearson Correlationستراتيجية التطويرية في الجامعةالا

التطوير تطوير تنظيمي
اإلداري

تطوير المسار 
الوظيفي

االستراتيجية التطويرية 
في الجامعة

أداء الموارد 
البشرية

0.8660**0.870**0.765**778.ارتباط بريسونمعامل 
0000.0000.0000.0000.مستوى املعنوية

524عدد األفراد
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

SPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر

بني اسرتاتيجية 0.05عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية :الفرضية الفرعية األولى
ات حمل الدراسةاجلامعالتطوير التنظيمي وأداء املوارد البشرية يف 

وأداء املوارد البشرية يف اسرتاتيجية التطوير التنظيميأن قيمة معامل االرتباط بنييتضح) 04-26(اجلدول من 
مما يعين أن هناك عالقة ارتباطية تأثريية 0.05وهي أقل من 0000.ومستوى معنوية 0**778.اجلامعة تساوي 

يف اجلامعات حمل الدراسة كمتغري اسرتاتيجية التطوير التنظيميبني 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
حتقق الفرضية الفرعية األوىل للفرضية هذا يعين ، قويمستقل وأداء املوارد البشرية فيها كمتغري تابع وهو ارتباط فرعي 
.الثالثة

بني اسرتاتيجية التطوير 0.05عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية :الفرضية الفرعية الثانية
.ات حمل الدراسةاجلامعاإلداري وأداء املوارد البشرية يف 

اسرتاتيجية التطوير اإلداري وأداء املوارد البشرية يتضح أن قيمة معامل االرتباط بني)04- 26(اجلدول رقم من 
مما يعين أن هناك عالقة ارتباطية 0.05وهي أقل من 0000.ومستوى معنوية 0**765.يف اجلامعة تساوي 

يف اجلامعات حمل الدراسة  اسرتاتيجية التطوير اإلداري بني 0.05تأثريية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
لفرعية الثانية هذا يعين حتقق الفرضية ا، قويوأداء املوارد البشرية فيها كمتغري تابع وهو ارتباط فرعي كمتغري مستقل 

.الثالثةللفرضية

بني اسرتاتيجية تطوير 0.05مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند :الفرضية الفرعية الثالثة
.ات حمل الدراسةاجلامعاملسار الوظيفي وأداء املوارد البشرية يف 

وأداء املوارد تطوير املسار الوظيفي اسرتاتيجية يتضح أن قيمة معامل االرتباط بني)04- 26(اجلدول رقم من 
مما يعين أن هناك عالقة 0.05وهي أقل من 0000.ومستوى معنوية 0**870.البشرية يف اجلامعة تساوي 
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يف اجلامعات تطوير املسار الوظيفي اسرتاتيجية بني 0.05ارتباطية تأثريية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
هذا يعين حتقق الفرضية الفرعية ، قويحمل الدراسة كمتغري مستقل وأداء املوارد البشرية فيها كمتغري تابع وهو ارتباط 

.الثالثةالثالثة للفرضية

بني االسرتاتيجية التطويرية وأداء 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الثالثةالفرضية
.ات حمل الدراسةاملوارد البشرية يف اجلامع

وأداء املوارد البشرية يف االسرتاتيجية التطويرية يتضح أن قيمة معامل االرتباط بني)04- 26(اجلدول رقممن 
مما يعين أن هناك عالقة ارتباطية تأثريية 0.05وهي أقل من 0000.ومستوى معنوية 8660.اجلامعة تساوي 

يف اجلامعات حمل الدراسة كمتغري مستقل االسرتاتيجية التطويرية بني 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
.الثالثةهذا يعين حتقق الفرضية، قويوأداء املوارد البشرية فيها كمتغري تابع وهو ارتباط 

 اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفيبني 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية :الرابعةالفرضية
.حمل الدراسةات وأداء املوارد البشرية يف اجلامع

العالقة بين استراتيجية اإلبداع الوظيفي وأداء الموارد البشرية في الجامعة:)04- 27(جدول رقم 
Pearson Correlation في الجامعةاإلبداع الوظيفي استراتيجية

0**775.معامل ارتباط بريسونأداء الموارد البشرية
0000.مستوى املعنوية

524عدد األفراد
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

SPSSحثة باعتماد خمرجات برنامج لباإعداد ا: المصدر

اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي وأداء املوارد البشرية يف أن قيمة معامل االرتباط بنييتضح) 04-27(اجلدول من 
مما يعين أن هناك عالقة ارتباطية تأثريية 0.05وهي أقل من 0000.ومستوى معنوية 0**775.اجلامعة تساوي 

يف اجلامعات حمل الدراسة كمتغري اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي بني 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
.لرابعةحتقق الفرضية ابالتايل ، قويمستقل وأداء املوارد البشرية فيها كمتغري تابع وهو ارتباط 

أفراد عينة إجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال :الخامسةالفرضية
اخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاخلربةالعلمي،املؤهلالوظيفة،العمر،اجلنس،متغريمنكلإىلتعودالدراسة
.حمل الدراسةاألفراد يف اجلامعاتبأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء اخلاصة

:التاليةالفرعيةالفرضياتالفرضيةهذهعنويتفرع
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أفراد إجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال :األولىالفرعيةالفرضية
اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية اخلاصة بأثر اخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاجلنس،متغريإىلتعودعينة الدراسة 

.حمل الدراسةعلى أداء األفراد يف اجلامعات
Independent)للعينات املستقلة Tمت استخدام اختبار للفرضية اخلامسةاألوىلالفرعيةالفرضيةالختبار 

Samples T Test) حيث نقبل الفرضية العدمية ،H0قيمة تإذا كانT احملسوبة أقل من قيمةTوكان اجلدولية
وكان مستوى املعنوية أقل اجلدوليةTاحملسوبة أكرب من قيمة Tأما إذا كانت قيمة 0.05مستوى املعنوية أكرب من 

.H1فإننا نقبل الفرضية البديلة0.05من 
Independent)لجنسمتغير التعودالمستقلةاتللعينTاختبار ): 04-28(جدول رقم  Samples T Test)

مستوى Tقيمة المتوسط الحسابيالمحاور
المعنوية أنثىذكر

3.173.031.78.0750التدريب اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة
3.233.101.62.1050التعلم التنظيمي اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة

3.233.151.10.2700اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعةالتطوير 
3.062.97.980.3270اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة

3.513.351.97.0490مستوى أداء املوارد البشرية يف اجلامعة
3.273.151.64.1020كل المحاور

1.96هي 522ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Tقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا

تساوي 0.05ومستوى داللة 522لكل احملاور عند درجة حرية Tقيمة أن) 04- 28(يتبني من اجلدول 
أكربوهي 1020.وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 1.96اليت تساوي اجلدوليةTمن قيمة قل وهي أ1.64

مستوىعندفروق ذات داللة إحصائية بأنه ال توجدواليت تقول H0الفرضية العدمية قبول مما يعين 0.05من 
ملتغري اجلنس تعودالدراسةأداء األفراد يف اجلامعات حمل على اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية أثر حول 0.05معنوية

:وملتغري اجلنس هتعوددال على وجود فروق ذات داللة إحصائية الور الوحيد احملو )ذكر، أنثى(
عند درجة امسللمحور اخلTأن قيمة حيث ):مستوى أداء الموارد البشرية في الجامعة(المحور الخامس - 

وكذلك 1.96اليت تساوي اجلدوليةTمن قيمة كرب وهي أ1.97تساوي 0.05ومستوى داللة 522حرية 
مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية حول 0.05من قلوهي أ0490.بلغت قيمة مستوى املعنوية 

.وهي لصاحل الذكور).ذكر، أنثى(ملتغري اجلنس تعودداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة أمستويات
أفراد عينة إجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال: نيةالثاالفرعيةالفرضية

بأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية اخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةالوظيفة،متغريإىلتعودالدراسة
.حمل الدراسةعلى أداء األفراد يف اجلامعات
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IndependenT)للعينات املستقلة Tاختبار مت استخدام اخلامسةللفرضيةثانية الالفرعيةالفرضيةالختبار 

Samples T TesT) ، حيث نقبل الفرضية العدميةH0قيمة تإذا كانT احملسوبة أقل من قيمةTوكان اجلدولية
مستوى املعنوية أقل وكان اجلدوليةTاحملسوبة أكرب من قيمة Tأما إذا كانت قيمة 0.05مستوى املعنوية أكرب من 

.H1فإننا نقبل الفرضية البديلة0.05من 
Independent)لمتغير الوظيفةتعودللعينات المستقلة Tاختبار ):04-29(جدول رقم  Samples T Test)

مستوى Tقيمة المتوسط الحسابيالمحاور
المعنوية موظف إداريأستاذ

3.153.011.79.0740البشرية يف اجلامعةالتدريب اسرتاتيجية لتنمية املوارد 
3.233.071.93.0540التعلم التنظيمي اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة

3.233.121.37.1690التطوير اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة
3.082.911.90.0580اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية يف اجلامعة

3.473.361.42.1540مستوى أداء املوارد البشرية يف اجلامعة
3.263.121.72.0860كل المحاور

1.96هي 522ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Tقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا

تساوي 0.05ومستوى داللة 522لكل احملاور عند درجة حرية Tأن قيمة )04-29(يتبني من اجلدول 
كرب وهي أ0860.وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 1.96اليت تساوي اجلدوليةTمن قيمة قلوهي أ1.72

معنويةمستوىعندوجود فروق ذات داللة إحصائية عدم واليت تقول بH0الفرضية العدمية قبولمما يعين 0.05من 
ملتغري الوظيفة تعودحول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 0.05

.)أستاذ، موظف إداري(
أفراد عينة إجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال :لثةالثاالفرعيةالفرضية

اخلاصة بأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على اخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةالعمر،متغريإىلتعودالدراسة
.حمل الدراسةأداء األفراد يف اجلامعات

F(One Wayحتليل التباين األحادي مت استخدام اختبار اخلامسةللفرضيةثالثة الالفرعيةالختبار الفرضية

Anova) ، حيث نقبل الفرضية العدميةH0قيمة تإذا كانF احملسوبة أقل من قيمةFوكان مستوى املعنوية اجلدولية
فإننا 0.05وكان مستوى املعنوية أقل من اجلدوليةFاحملسوبة أكرب من قيمة Fأما إذا كانت قيمة 0.05أكرب من 

.H1الفرضية البديلةنقبل 
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(One Way Anova)لمتغير العمروديعFتحليل التباين األحادي :)04- 30(جدول رقم

مستوى Fقيمة المتوسط الحسابيالمحاور
المعنوية سنة [50[ 50-40[[40-30[[ 30-20[

[فأكثر
التدريب اسرتاتيجية لتنمية املوارد 

البشرية يف اجلامعة
3.123.023.233.081.45.2270

التعلم التنظيمي اسرتاتيجية لتنمية 
املوارد البشرية يف اجلامعة

3.193.123.2513.12.550.6470

التطوير اسرتاتيجية لتنمية املوارد 
البشرية يف اجلامعة

3.233.133.293.11.990.3940

اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد 
البشرية يف اجلامعة

3.072.983.072.90.510.6690

مستوى أداء املوارد البشرية يف 
اجلامعة

3.433.413.523.31.660.5730

3.233.163.303.13.770.5100كل المحاور
2.60هي )520، 3(ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Fقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا

0.05ومستوى داللة ) 520، 3(حرية لكل احملاور عند درجة Fأن قيمة )04- 30(يتبني من اجلدول 
وهي 5100.وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 2.60اليت تساوي اجلدوليةFمن قيمة قلوهي أ770.تساوي 

مستوىعندواليت تقول بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية H0مما يعين قبول الفرضية العدمية0.05أكرب من 
.العمرملتغري تعودحول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 0.05معنوية
أفراد عينة إجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال: الرابعةالفرعيةالفرضية

بأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد اخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاملؤهل العلمي،متغريإىلتعودالدراسة
.حمل الدراسةالبشرية على أداء األفراد يف اجلامعات

F(One Wayحتليل التباين األحادي مت استخدام اختبار اخلامسةرابعة من الفرضيةالالفرعيةالختبار الفرضية

Anova) ، حيث نقبل الفرضية العدميةH0قيمة تإذا كانF احملسوبة أقل من قيمةFوكان مستوى املعنوية اجلدولية
فإننا 0.05مستوى املعنوية أقل من وكان اجلدوليةFاحملسوبة أكرب من قيمة Fأما إذا كانت قيمة 0.05أكرب من 

.H1نقبل الفرضية البديلة
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(One Way Anova)لمتغير المؤهل العلميوديعFتحليل التباين األحادي :)04- 31(جدول رقم 

مستوى Fقيمة المتوسط الحسابيالمحاور
المعنوية مؤهل آخرأستاذيةدكتوراهماجستريليسانس

اسرتاتيجية لتنمية املوارد التدريب 
البشرية يف اجلامعة

3.033.233.033.132.921.81.1240

التعلم التنظيمي اسرتاتيجية لتنمية 
املوارد البشرية يف اجلامعة

3.093.313.123.132.961.88.1110

التطوير اسرتاتيجية لتنمية املوارد 
البشرية يف اجلامعة

3.143.313.113.203.051.31.2620

اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية املوارد 
البشرية يف اجلامعة

2.923.152.983.032.841.45.2160

مستوى أداء املوارد البشرية يف 
اجلامعة

3.383.533.393.433.221.10.3520

3.143.333.153.223.021.58.1780كل احملاور
2.37هي ) 519، 4(ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Fقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا

0.05ومستوى داللة ) 519، 4(حرية لكل احملاور عند درجة Fأن قيمة )04- 31(يتبني من اجلدول 
وهي 1780.وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 2.37اليت تساوي اجلدوليةFمن قيمة قلوهي أ1.58تساوي

مستوىعندواليت تقول بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية H0مما يعين قبول الفرضية العدمية 0.05أكرب من 
ملتغري املؤهل تعودحول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 0.05معنوية
.العلمي
أفراد إجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال: الخامسةالفرعيةالفرضية

بأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية اخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاخلربة،متغريإىلتعودعينة الدراسة
.حمل الدراسةعلى أداء األفراد يف اجلامعات

F(One Wayحتليل التباين األحادي مت استخدام اختبار اخلامسةامسة من الفرضيةاخلالفرعيةالختبار الفرضية

Anova) ، حيث نقبل الفرضية العدميةH0قيمة تإذا كانF احملسوبة أقل من قيمةFوكان مستوى املعنوية اجلدولية
فإننا 0.05وكان مستوى املعنوية أقل من اجلدوليةFاحملسوبة أكرب من قيمة Fأما إذا كانت قيمة 0.05أكرب من 

.H1نقبل الفرضية البديلة
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(One Way Anova)لمتغير الخبرةيعودFتحليل التباين األحادي :)04- 32(جدول رقم 

مستوى Fقيمة المتوسط الحسابيالمحاور
المعنوية [فأكثر20[[20- 15[[15- 10[[5-10[[0-5[

التدريب اسرتاتيجية 
لتنمية املوارد البشرية يف 

اجلامعة

3.103.033.103.263.250.930.4460

التنظيمي التعلم
اسرتاتيجية لتنمية املوارد 

يف اجلامعةالبشرية 

3.193.103.153.323.25.750.5570

التطوير اسرتاتيجية لتنمية 
املوارد البشرية يف اجلامعة

3.203.143.153.333.26.610.6510

اإلبداع اسرتاتيجية لتنمية 
املوارد البشرية يف اجلامعة

3.003.002.973.153.21.500.7310

مستوى أداء املوارد 
البشرية

يف اجلامعة

3.433.393.403.533.60.430.7850

3.213.163.183.343.34.630.6370كل المحاور
2.37هي ) 519، 4(ودرجة حرية  0.05اجلدلية عند مستوى معنوية Fقيمة SPSSإعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج : لمصدرا

0.05ومستوى داللة ) 519، 4(حرية لكل احملاور عند درجة Fقيمة أن) 04-32(يتبني من اجلدول 
وهي 6370.وكذلك بلغت قيمة مستوى املعنوية 2.37اليت تساوي اجلدوليةFمن قيمة قلوهي أ630.تساوي

مستوىعندواليت تقول بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية H0مما يعين قبول الفرضية العدمية 0.05أكرب من 
.ملتغري اخلربةتعودحول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 0.05معنوية

.امسة قد حتققتــــــاخلرضيةـــــــونتيجة لتحقق الفرضيات الفرعية األوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة واخلامسة نقول أن الف
كلإىلتعودأفراد عينة الدراسةإجاباتبني0.05معنويةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال وبالتايل 

بأثر اسرتاتيجية اخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبةاخلربةالعلمي،املؤهلالوظيفة،العمر،اجلنس،متغريمن
.حمل الدراسةاملوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتتنمية 
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محاور الدراسةتحليل مناقشة نتائج : نيالمطلب الثا

اسرتاتيجية من واقع ممارسات كل جمموعة أسئلة حول حيوي تضمنت هذه الدراسة أربع حماور، كل حمور منها 
يف اجلامعات حمل الدراسة، أما احملور اخلامس فقد تضمن جمموعة أسئلة حتدد واقع اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية

وفيما يلي سنعمل على مناقشة .دراسة من أساتذة وموظفني إدارينيومستويات األداء لدى موظفي اجلامعات حمل ال
:نتائج اختبار نتائج كل حمور من احملاور السابقة

األولالمحور تحليل مناقشة نتائج : أوال
للمحور  احملسوبة Tقيمة ، حيث كانت على عباراتهيوافقونأفراد عينة الدراسة أكدت نتائج حتليل احملور األول أن 

0.05أقل من 0050.كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة كربوهي أ2.80تساوي ككل 
بالتايل فأفراد مما يعين أن احملور إجيايب، %60املعياريأكرب من الوزن النسيب وهو %62.2والوزن النسيب هلا يساوي 

حملللرفع من خربات، معارف ومؤهالت موظفي اجلامعات أن التدريب يشكل اسرتاتيجية هامة العينة يؤكدون على
العبارات هذا ما أكدته نتائج حتليل ،تنمية املوارد البشريةبالدراسة من أساتذة وموظفني إداريني يف إطار ما يسمى 

:التالية
رات نظرا للمؤهالت واملهاهاما يشكل بالنسبة للموظفني حافزا التدريب واليت أكدت أن) 09(العبارة رقم - 

ا،  هذا يعكس وعي املوارد البشرية يف اجلامعة من أساتذة وموظفني إداريني بأمهية اليت يساعدهم على اكتسا
م الوظيفية واعتباره دافعا   كبريا للرفع من مستويات أدائهم من خالل تزويدهم مبهارات التدريب يف حيا

.ومؤهالت مساعدة على ذلك
افة اجلامعة ـــــوظفني من ثقــــــالربامج التدريبية تعمل على تقريب ثقافة املأن دتـــــــواليت أك)10(العبارة رقم - 

ؤسسة بني ــــــــافة املـــــــيب يعمل على نشر ثقدر ـــــالترى الباحثة أن ـــــوخلق رؤى وأهداف مشرتكة بينهم، حيث ت
م الوظيفية يد، مفاهيم وأساليب وحىت أهداف، موظفيها من عادات، تقال بالتايل يسهم يف تعديل سلوكيا

م نابعة وتصب يف ثقافة املؤسسة يف آن واحد .وجعل ثقافا
ا تدريب موظفيها من أساتذة حقيقة أن اجلامعة تضع من بنيعلى واليت أكدت) 01(العبارة رقم -  أهم أولويا

م ومعارفهم .وإداريني بغية الرفع من مهارا

ال ينفي وجود بعض اخللل يف واقع ممارسات وتطبيقات هذه االسرتاتيجية يف يف رأي الباحثة إال أن هذا 
أفراد العينة ال ليلها أن نتائج حتظهرت واليت أ) 08(سلبية العبارة رقم أكدتهاجلامعات حمل الدراسة وهو ما 

وتقييمه لتحديد مدى ربني قبل وبعد العملية التدريبيةاجلامعة تقوم مبقارنة أداء املوظفني املتديوافقون على أن
.فعالية الربامج التدريبية
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:حيادية هيعباراتكما أكد التحليل اإلحصائي وجود 
ا عبارة )05(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،حياديةأكدت نتائج حتليلها أ

بوضع برامج تدريبية تساعد املوظفني على استخدام اجلامعة تقوم رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن 
.التكنولوجيات احلديثة واكتساب مؤهالت جديدة

ا عبارة حيادية)06(العبارة رقم -  د عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل مبعىن أن أفرا،أكدت نتائج حتليلها أ
باعتماد أساليب وطرق حديثة الدراسة حملباجلامعات يتم تدريب املوظفني أنه رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم 

.لديهممساعدة على الرفع من املهارات واملعارف الوظيفية
ا عبارة حيادية)03(عبارة رقم-  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ

حتدد بشكل جيد ودقيق براجمها التدريبية مبا يضمن التغطية اجليدة اجلامعة رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن 
.لالحتياجات التدريبية ملوظفيها

ا عبارة حيادية)04(عبارة رقم-  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ
هناك عدالة يف استفادة كل املوظفني الذين لديهم احتياجات تدريبية من أن رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم

.الربامج التدريبية املوضوعة
ا عبارة حيادية مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري)07(عبارة رقم-  قادرين على تشكيل أكدت نتائج حتليلها أ

م اجلامعة تقوم أنرأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم بتقصي أراء املوظفني املتدربني حول مدى رضاهم واستفاد
.من الربامج التدريبية

ا عبارة حيادية مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل )02(عبارة رقم-  أكدت نتائج حتليلها أ
اجلامعة تقوم بتقييم موضوعي ألداء موظفيها، مما يشكل عائقا أمام التحديد أن رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم

.اجليد لالحتياجات التدريبية هلم
يالمحور الثانتحليل مناقشة نتائج : ثانيا

احملسوبة Tقيمة ، حيث أن لى عباراتهعيوافقونأفراد عينة الدراسة أكدت نتائج حتليل عبارات احملور الثاين أن 
والوزن 0.05أقل من 0.000مستوى الداللة كما أن1.96اجلدولية Tمن قيمة كربوهي أ4.48تساوي 

التعلم وعليه فأفراد العينة يوافقون على أن %60أكرب من الوزن النسيب املعياريوهو %63.4النسيب هلا يساوي 
م،  م والرفع من معارفهم وخربا ه نتائج حتليل العبارات هذا ما أكدتالتنظيمي ميثل اسرتاتيجية هامة للنهوض مبهارا

:التالية
املوظفني على اسرتاتيجية التعلم التنظيمي باجلامعة تساعد أن اليت أكدت نتائج حتليلها ) 20(العبارة رقم - 

حيث تعمل اجلامعة على تركيز مضامني برامج التعلم التنظيمي ، اكتساب مؤهالت متعددة يف جمال ختصصهم
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لتنبع من واقع متطلبات الوظيفة وتصب يف إشباعها وتغطيتها، مما يساعد املوظف على الرفع والتحسني من 
.مستوياته الوظيفية وجعله أكثر كفاءة وفعالية

جعل األهداف النهائية لربامج التعلم تركز علىاجلامعة تعمل أن اليت أكدت نتائج حتليلها) 12(العبارة رقم- 
حيث توجه اجلامعة أهداف التعلم ،على جودة املهارات واخلربات واملعارف اليت يكتسبها املوظفني لديها

هارات واخلربات واملعارف اليت التنظيمي من وجهة نظر الباحثة إىل بناء برامج التعلم املركزة على جودة امل
مهارات التواصل واالتصال : من بني أهم هذه املهاراتإطار ممارسة هذه االسرتاتيجية، يكتسبها املوظفني يف

اليت تفتح الباب واسعا أمام تبادل اخلربات واملعلومات، مهارات مواجهة وحل املشكالت، مهارات توليد 
ا، مهارات التوا جد كأعضاء فاعلني يف مجاعات وفرق العمل، مهارات اخلوض يف احلوارات األفكار والتشارك 

البناءة وإبداء اآلراء بكل حرية، مهارة تقبل االنتقادات ومناقشة األخطاء، مهارات اختاذ قرارات صحيحة مبنية 
.على قاعدة معرفية ومعلوماتية سليمة، هذا يزيد من ثقة املوظف يف نفسه

علــى خلــق رؤيــة وثقافــة مشــرتكة بــني موظفيهــا تعمــلاجلامعــةأن أكــدت نتــائج حتليلهــاالــيت) 17(العبــارة رقــم - 
حيث ترى الباحثـة أن الـتعلم .املسؤوليات والرسالة،املهاممبنية على أساس اشرتاكهم يف األهداف، التطلعات،

ــــة وثقافــــة مشــــرتكة بــــني موظفيهــــا، مبنيــــة ـــــعلــــى أسالتنظيمــــي وممارســــاته يف اجلامعــــة يعمــــل علــــى خلــــق رؤي اس ــــ
ـــاشت ـــراكهم فـــــــ مــن قيمهــا واملعــربة أساســا عــن املســؤوليات والرســالة، فيأخــذون ي األهــداف، التطلعــات، املهــام، ــــ

ا ا وتصورا م وتوجيههـا لتنهـل مـن أعـراف اجلامعـة، تقاليـدها مبادئها، معتقدا ، اليت متكنهم من تعـديل سـلوكيا
ــا، م وعادا نابعــة وتصــب يف ثقافــة املؤسســة يف آن واحــد، هــذا يعــزز مــن انتمــائهم ويزيــد مــن ممــا جيعــل ثقافــا

م الوظيفية .والئهم مما يرفع من مستويات الرضا لديهم فيؤثر إجيابا يف مستويا
م بغيةعلى تشجيع موظفيها اجلامعة تعمل على أناليت أكدت نتائج حتليلها )11(العبارة رقم -  تنمية مهارا

م ومع ، فاجلامعة ويف إطار تفعيل ممارسات تبادهلا بتوفري بيئة مساندة للتعلم املستمرعلى ارفهم وحتثهم وخربا
ا بغية خلق بيئة تعلمية تعليمية  التعلم التنظيمي بني موظفيها تعمل على توفري وتعبئة كل مواردها وإمكانا

م املعرفية اليت تزيد باالستخدام ومتيل تساعد موظفيها على تبادل املعارف واملعلومات واالستفادة من مكنونا
.للتوليد الذايت

اجلامعة تعمل على تشجيع االتصاالت املفتوحة والشفافية يف أن اليت أكدت نتائج حتليلها ) 18(العبارة رقم - 
، فاجلامعة اليوم وحسب رأي الباحثة تؤمن بفلسفة احلوار وتقبل الشكاوي واملقرتحات بني القادة واملوظفني

الباب املفتوح القائمة على انسيابية املعلومة بني خمتلف األطراف ويف كافة املستويات، سواء كانت يف شكل 
هذا لن يكون إال إذا  بري عنه، مقرتحات أو شكاوي أو حوار وما حيمله من شفافية وطالقة يف إبداء الرأي والتع

.كانت اجلامعة تشجع االتصاالت املفتوحة بني موظفيها



أم البواقي               - خنشلة-بسكرة:الجامعاتتأثير استراتيجية تنمية الموارد البشرية عليه بواقعأداء األفراد و : الفصل الرابع

354

اجلامعة تعمل على تعميق استخدام أساليب العمل اجلماعي  أناليت أكدت نتائج حتليلها ) 13(رة رقم العبا- 
اليوم حسب رأي الباحثة إذ يشكل العمل اجلماعي ؛وغرس ثقافة مشرتكة بينها وبينهمكأسلوب لتحفيزهم

وتبادهلا يف إطار االتصاالت اليت تعىن بتوليد املعارف ونشرها ،مسة املؤسسات املعاصرة على رأسهم اجلامعة
اليت تسمح بتشارك الثقافات ،املفتوحة بني خمتلف موظفيها ضمن تكتالت بشرية يعرب عنها بفرق العمل

وتبادل املعارف واملعلومات يف جو ميأله التحدي كعامل أساسي لتحفيز املوظفني ألداء مهامهم على الوجه 
.املطلوب

:يهة حيادياراتعبكما أكد التحليل اإلحصائي وجود 
ا عبارة حيادية)16(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ

ثقافة إدارة الكتاب املفتوح، اليت تقوم على توفري املعلومات تتبىن اجلامعةأن رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم 
؛معرفتهالكاملة عن كل ما جيب على املوظفني 

ا عبارة حيادية)14(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ
خلق روابط بني موظفيها تدعوهم للتواصل وتبادل رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن اجلامعة تعمل على 

؛كرتويناملعارف واخلربات باستخدام الوسائل احلديثة كالربيد اإلل
ا عبارة حيادية)15(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ

على تنمية حلقات البحث وورشات العمل وجلسات العصف رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن اجلامعة تعمل 
.ى متقدم من التعلمالذهين  لتحفيز التفكري يف مشكالت العمل للتوصل إىل مستو 

ا عبارة حيادية)19(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ
ا رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن اجلامعة تعمل  على تشجيع مناقشة األخطاء ومواقف الفشل ملعرفة أسبا

.وتعلم كيفيات جتنبها يف املستقبل

لثمناقشة نتائج المحور الثا: لثاثا
احملسوبة Tقيمة حيث كانت أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على عباراته، تائج حتليل عبارات احملور الثالث أكدت ن

والوزن 0.05أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة كربوهي أ5.03تساوي 
بالتايل فأفراد العينة يوافقون على أمهية مما يعين أن احملور إجيايب، %60من كربوهو أ%63.8النسيب هلا يساوي 

االسرتاتيجية التطويرية يف اجلامعة من تطوير تنظيمي، إداري وتطوير املسار الوظيفي يف تنمية مواردها البشرية من 
ا ا، معارفها وخربا :رات التاليةهذا ما أكدته نتائج حتليل العبا، خالل النهوض مبهارا

يشكل هدفا حيفز املوظفني على االرتقاء يف السلم الوظيفي أن أكدت نتائج حتليلها)34(العبارة رقم - 
م الوظيفية ، هذا يعكس وعي اجلامعة بأمهية السلم الوظيفي يف اكتساب مؤهالت جديدة والرفع من مهارا



أم البواقي               - خنشلة-بسكرة:الجامعاتتأثير استراتيجية تنمية الموارد البشرية عليه بواقعأداء األفراد و : الفصل الرابع

355

يف السلم الوظيفي وبالتايل إثبات التدرجفز املوظفني على اكتساب مؤهالت ومهارات وخربات تؤهلهم إىلح
م .ذا

تعلم مهارات جديدة تكسب املوظف مؤهالت تساعده على أداء أكدت نتائج حتليلها أن)32(العبارة رقم - 
.مهامه احلالية وتقدمي اختيارات أكثر للمستقبل

مسارهم الوظيفي يتوقف على حتصل املوظفني على ترقية ضمن أن أكدت نتائج حتليلها)33(العبارة رقم - 
ا ال تعد إجراءا روتينيا مبعىن أن الرتقية ضمن السلم الوظيفي ، حجم املنجزات ونوع املهارات اليت ميتلكو

على دراسة دقيقة ملهارات وحجم املنجزات احملصلة من طرف املوظف واليت ختوله تقوم أساساإمنا عشوائيا؛ 
.االرتقاء إىل الرتب األعلى ضمن السلم الوظيفي

تعترب تنمية موظفيها هو اهلدف األساسي من جهود اجلامعةأن أكدت نتائج حتليلها )21(العبارة رقم - 
.التطوير التنظيمي

م أنحتليلها أكدت نتائج )31(العبارة رقم -  اجلامعة تعمل على إعداد املوظفني املؤهلني وتطوير مهارا
م وإعدادهم للمستقبل لتويل مناصب أعلى باجلامعة .وقدرا

اجلامعة تعمل على تطوير مهارات ومعارف املوظفني وتوجيه أن أكدت نتائج حتليلها )30(العبارة رقم - 
م املهنية من خالل التخطيط السليم  م الوظيفيةميوال .ملسارا

تفعيل االتصال اإلداري وتنويع أساليبه بني اجلامعة تعمل على أن أكدت نتائج حتليلها )28(العبارة رقم - 
.موظفيها لتسهيل تبادل املعلومات بينهم

التنويع الواسع يف اجلامعة ال تعمل علىأكدت نتائج حتليلها أنفقد،واليت كانت سلبية)25(أم العبارة رقم - 
م) حتفيز مادي ومعنوي(األدوات النفسية  م  والرفع من مؤهال .دف مساعدة املوظفني على إظهار قدرا

:حيادية هيعباراتكما أكد التحليل اإلحصائي وجود 

ا عبارة حيادية، مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري أكدت نتائج حتليلها )29(العبارة رقم -  قادرين على تشكيل أ
تطوير مهارات وخربات ومعارف املوظفني واليت على تعمل اجلامعةأن أو رفضهم تأكيدهم رأي يتضمن

.تؤهلهم ملواكبة التغريات والتطورات التكنولوجية املرتبطة مبجال ختصصهم
ا عبارة حيادية، مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل أكدت نتائج حتليلها )27(العبارة رقم -  أ

تطوير مهارات العالقات اإلنسانية لتحقيق التفاعل علىتعمل جلامعةاأنأو رفضهم تأكيدهم رأي يتضمن 
.اجليد بني املدراء واملوظفني يف كافة املستويات التنظيمية
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ا عبارة حيادية، مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل أكدت نتائج حتليلها )26(العبارة رقم -  أ
شراك موظفيها يف بعض القرارات اهلامة خاصة إذا  إعلى تعملاجلامعة أن أو رفضهم رأي يتضمن تأكيدهم 

.كانت يف جمال ختصصهم
ا عبارة حياديةأكدت نتائج حتليلها )22(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أ

نشر ثقافة تشجع خلق قيم التعاون واقتسام السلطة على تعملاجلامعة أنأو رفضهم تأكيدهم رأي يتضمن
.بني الرؤساء واملرؤوسني

ا عبارة حياديةأكدت نتائج حتليلها )23(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أ
على إجياد املناخ املالئم والثقافة املشرتكة اليت تساعد تعمل اجلامعة تأكيدهم أو رفضهم أنرأي يتضمن

موحيققواموظفيها لينمو  م ليؤثروا إجيابا على وظائفهم ومؤسسا .ذوا
ا عأكدت نتائج حتليلها )24(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،بارة حياديةأ

يئتهم ألي تعمل على اجلامعة تأكيدهم أو رفضهم أن رأي يتضمن النهوض مبهارات املوظفني ومعارفهم و
.جديد قد يطرأ على اجلامعة سواء مببادرة منها أو مفروضا عليها

رابعمناقشة نتائج المحور ال: رابعا
حيث كانت ، ة كان هلم موقف احلياد من عباراتهأن أفراد عينة الدراسرابعأكدت نتائج حتليل عبارات احملور ال

من كربأ4600.، كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tمن قيمة قلوهي أ740.احملسوبة تساوي Tقيمة 
بالتايل فأفراد العينة ال مما يعين أن احملور حيادي، %60من كربوهو أ%60.6والوزن النسيب هلا يساوي 0.05

اجلامعة تركز على االسرتاتيجية اإلبداعية يف تنمية مواردها البشرية من أساتذة وموظفني يوافقون وال يرفضون أن 
.إداريني

:ومن أهم نتائجها.ي وافق عليها أفراد عينة الدراسةعبارات إجيابية أ) 37(، )35(، )36(حيث كانت العبارات 
تعطي احلرية للموظفني للتعبري عن آرائهم وتقدمي اجلامعة أن اليت أكدت نتائج حتليلها ) 36(العبارة رقم - 

م العلمية م اإلدارية أو مؤهال م فيما خيص أدائهم ملهامهم مهما كانت مستويا .مقرتحا
على غرس وتنمية الثقافة اإلبداعية بني موظفيها تعمل اجلامعة أن اليت أكدت نتائج حتليلها ) 35(العبارة رقم - 

أداء مهامهم على تبين السلوك اإلبداعي يفحيث املوظفني، حيث ترى الباحثة أن ذلكوحتثهم على ذلك
يوجه، هذا عية لتكون جزءا من ثقافة املؤسسةبالتايل توجيه ثقافة املوظفني اإلبداضمن حدود وظائفهم، 

.أدوارهم ضمن ممارسات اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفيوتفعيلأهدافهم ردها البشرية حنو توحيد اجلامعة وموا
على الرفع من مهارات التفكري اإلبداعي تعمل اجلامعة أناليت أكدت نتائج حتليلها) 37(العبارة رقم - 

أن حسب ما تراه الباحثةحيث تؤمن اجلامعة ، والتحليل املنطقي لدى موظفيها ملشاكل العمل وقضاياه املعقدة
فرص وتبصريهم للآليات التفكري النظميبتعمل على إثراء املوظفنياسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي يف اجلامعة 
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املتاحة أمامهم للتطور واإلبداع، من خالل تزويدهم بالوسائل اإلبداعية اليت حتث وتنشط تفكريهم اإلبداعي 
لذهين، حلقات اجلودة، القبعات الست، التفكري اجلماعي، احملاكاة أسلوب العصف ا: واليت تتمثل أمهها يف

وغري ذلك من الوسائل واملعلومات وأسلوب تكوين األسئلةوتداعي املعاين والتصور الذهين واسرتجاع األفكار 
.اليت حتقق نتائج سريعة وملموسة فيما يتعلق حبل املشكالت واختاذ القرارات

:عبارات حيادية هيوجود كما أكد التحليل اإلحصائي 
ا عبارة حيادية)38(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ

توفري الوسائل الضرورية لتفجري الطاقات اإلبداعية لدى رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن اجلامعة تعمل على 
.موظفيها خاصة التكنولوجية منها

ا عبارة حيادية)42(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ
املوظفني على متابعة التطورات احلاصلة يف جمال ختصصهم ال تشجع رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن اجلامعة 

م ومعارفهم من خالل توفري شبكات معلوماتية .لرفع مهارا
ا عبارة حيادية)40(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،أكدت نتائج حتليلها أ

على مكافأة املوظفني الذين يقدمون مقرتحات إبداعية  تعمل اجلامعة أن رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم 
كحلول ملشكلة ما

ا عبار )39(العبارة رقم -  مبعىن أن أفراد عينة الدراسة غري قادرين على تشكيل ،ة حياديةأكدت نتائج حتليلها أ
ع موظفيها على نتائج املؤمترات واألحباث خارج طالإعلىتعمل ال رأي يتضمن قبوهلم أو رفضهم أن اجلامعة 

.املؤسسة خاصة اليت حتوي أساليب عمل ومعلومات جديدة يف جماالت ختصصهم

على حفز ومكافأة فريق العمل اجلامعة تعمل أفراد العينة ال يوافقون على أنأن فأكدت ) 41(رقم أما العبارة
، ميكن إرجاع ذلك إىل عدم إدراك اجلامعة ألمهية الرتكيز على الذي خيلق طرق وأساليب ووسائل عمل جديدة

للعمل أكثر يف البحث التحفيز سواء كان ماديا أو معنويا والدور الذي يلعبه يف الرفع من معنويات املوظفني وحفزهم
ا من اجلامعات على املستوى الوطين ،عن أساليب وتقنيات عمل ا مساعدة اجلامعة لالرتقاء أكثر بني نظريا من شأ

.قد يرجع السبب أيضا إىل غياب ثقافة العمل اجلماعي والفرق املسرية ذاتيا، والعاملي

خامسمناقشة نتائج المحور ال: خامسا
حيث كانتعلى ما جاء فيها، مييلون للموافقةأفراد عينة الدراسة أكدت نتائج حتليل عبارات احملور اخلامس أن 

أقل من 0.000كما أن مستوى الداللة 1.96اجلدولية Tوهي أكرب من قيمة 10.91احملسوبة تساوي Tقيمة 
بالتايل فأفراد العينة مما يعين أن احملور إجيايب، %60وهو أكرب من %68.6والوزن النسيب هلا يساوي 0.05



أم البواقي               - خنشلة-بسكرة:الجامعاتتأثير استراتيجية تنمية الموارد البشرية عليه بواقعأداء األفراد و : الفصل الرابع

358

، )50(، )52(العبارات حتليل نتائج هذا ما تؤكده، اجلامعةيوافقون ويؤكدون على ارتفاع مستويات أدائهم يف 
:وامللخصة يف)55(، )43(، )54(، )48(، )51(، )44(، )46(، )57(، )53(، )49(، )47(

دائما على خلق روابط طيبة مع زمالئهم تساعدهم على االستفادة من معارفهم يعمل أفراد عينة الدراسة- 
؛وتبادهلا

ساعدهم م، من شأنهكل ما هو جديد يف جمال ختصصهم الوظيفيباستمرار علىأفراد عينة الدراسةيبحث - 
؛على الرفع من أدائهم

؛دائما بالقوانني والتعليماتيلتزمونبدقة و همعمليؤدونعندما همنفسأعن بالرضا يشعر أفراد عينة الدراسة- 
املعلومات املرتدة عن تقييم أدائهم تشكل مصدرا هاما بالنسبة هلم لتقليل احنرافهم  يؤكد أفراد عينة الدراسة أن- 

؛عن األداء املطلوب
ت دائما إىل رفع مستوى أدائهم من خالل زيادة مهارات استخدام التقنياأفراد عينة الدراسة ىيسع- 

؛والتكنولوجيات احلديثة داخل وخارج اجلامعة
؛احلوافز املادية واملعنوية تشكل دافعا قويا جلعلهم يتميزون يف أدائمعلى أن أفراد عينة الدراسة يوافق - 
م ورضاهم تمرار مبدى رضا املسئولني عنهم، أدائهم باسأفراد عينة الدراسة يقيم -  يشكل هذا مصدرا لسعاد

؛عملهموحافزا لتقدمهم يف
؛باجلدية يف أداء عملهم ويبذلون كل اجلهد والوقت يف سبيل ذلكأفراد عينة الدراسةيتميز- 
التزامهم مبعايري العمل املوضوعة مما قلل من فجوة األداء لديهم؛أفراد عينة الدراسةيؤكد - 
ة منهم مما يساهم يف دائما على مناقشة قضايا العمل مع زمالئهم ومن هم أكثر خرب أفراد عينة الدراسة يعمل - 

م ومعارفهم وحيسن من أدائهم ؛الرفع من خربا
وضوعية واملنطقية يف طرح قضايا ـــــــعملهم ضمن فريق عمل يتميز باجلدية واملأن أفراد عينة الدراسة يؤكد - 

؛العمل، حسن من سلوكهم الوظيفي وأدى إىل الرفع من أدائهم
م أفراد عينة الدراسة أكد -  غري (عملهم باجلامعة وال يفكرون يف البحث عن عمل يف مؤسسات مغايرة حيبون أ

؛)اجلامعة
م على تبادل املعارف واخلربات أفراد عينة الدراسة أكد -  ا اجلامعة ساعد استغالهلم لوسائل االتصال اليت وفر

مع زمالء العمل وحسنت من سلوكهم الوظيفي؛

م يواجهون نوعا من الضغوطات اليت حتول دون فموافقة أفراد ) 45(أما العبارة رقم  عينة الدراسة عليها أكد أ
ترجع الباحثة أهم مصادر ر على مستويات األداء لديهم، حيث هذا قد يؤث، جعلهم مرتاحني وهم يؤدون وظائفهم

الطلبة بالتالعب يف كشوف النقاط اخلاصةهذه الضغوط إىل وجود نوع من الضغط على بعض األساتذة فيما خيص 
، باإلضافة إىل وجود نوع من البريوقراطية يف توزيع الصالحيات بني الذين لديهم نفوذا داخل أو خارج اجلامعة
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األساتذة واإلداريني، أو يف التوزيع الظامل للمقاييس أو برامج التوزيع الزمين هلا، أو التوزيع الزمين حلراسة االمتحانات، 
فيما خيص احلصول على تربصات من ستة أشهر إىل سنة فما فوق واليت تكون أو عدم قبول طلبات بعض األساتذة 

. دف استكمال أطروحات الدكتوراه خاصتهم اخل

العمل باجلامعة حمفزة كل ظروف أنمعربة عن رفض أفراد عينة الدراسة ) 56(جاءت العبارة رقم وأخريا 
.)45(رقم ا جاء يف العبارة واليت كانت مدعمة لبعض ماألداء اجليدومساعدة على

نتائج اختبار فرضيات الدراسةمناقشة : لثالمطلب الثا

ومدى مطابقة حتققهاميتم يف هذا املطلب مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة للتأكد من حتققها أو عد
.نتائجها ملا جاء يف اإلطار النظري للفصل األول، الثاين والثالث

اختبار الفرضية األولىمناقشة نتائج: أوال
أظهرت البيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل، باستخدام معامل االرتباط بريسون 

االسرتاتيجية التدريبية كمتغري مستقل وأداء املوارد البشرية يف اجلامعة كمتغري (لتحديد العالقة بني متغريات الدراسة 
حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية وذات داللة إحصائية ،)04-24(واملبينة يف اجلدول رقم ) تابع

وهذا يتماشى مع ما أكده اإلطار النظري للدراسة من 0.05عند مستوى داللة 0**858.مبعامل ارتباط يساوي 
أداء املوارد البشرية أمهية لالسرتاتيجية التدريبية كأحد اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف الرفع والتحسني يف 

.هذا يؤكد حتقق الفرضية األوىلباجلامعة، 
مناقشة نتائج اختبار الفرضية الثانية: ثانيا

، باستخدام معامل االرتباط بريسون ثانيةنات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية الأظهرت البيا
كمتغري مستقل وأداء املوارد البشرية يف اجلامعة  اسرتاتيجية التعلم التنظيمي  (لتحديد العالقة بني متغريات الدراسة 

، حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية وذات داللة )04- 25(واملبينة يف اجلدول رقم ) كمتغري تابع
ري ـــــــده اإلطار النظــــــاشى مع ما أكــــــوهذا يتم0.05عند مستوى داللة 0**834.إحصائية مبعامل ارتباط يساوي 

أداء ن يف ــــــالبشرية يف الرفع والتحسيات تنمية املوارد ـــــد اسرتاتيجيــــــكأحالسرتاتيجية التعلم التنظيميللدراسة من أمهية 
.ثانيةهذا يؤكد حتقق الفرضية الاملوارد البشــرية باجلامعة، 

الثالثةمناقشة نتائج اختبار الفرضية : ثالثا
، باستخدام معامل االرتباط بريسون ثالثةأظهرت البيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية ال

كمتغري مستقل وأداء املوارد البشرية يف اجلامعة كمتغري االسرتاتيجية التطويرية  (العالقة بني متغريات الدراسة لتحديد 
حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية وذات داللة إحصائية ،)04-26(واملبينة يف اجلدول رقم ) تابع
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وهذا يتماشى مع ما أكده اإلطار النظري للدراسة من 0.05عند مستوى داللة 8660.مبعامل ارتباط يساوي 
أداء املوارد البشرية أمهية لالسرتاتيجية التطويرية كأحد اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف الرفع والتحسني يف 

ا الفرعية الثالثهذا يؤكد حتقق الفرضية الثالثةباجلامعة،  .واليت حتققت بتحقق فرضيا
:للفرضية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية األولىمناقشة نتائج-أ

، باستخدام معامل االرتباط بريسون لتحديد العالقة بني االبيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بينت 
) كمتغري تابعوأداء املوارد البشرية يف اجلامعة  فرعي كمتغري مستقل اسرتاتيجية التطوير التنظيمي  (متغريات الدراسة 

، حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية وذات داللة إحصائية مبعامل )04-26(واملبينة يف اجلدول رقم 
وهذا يتماشى مع ما أكده اإلطار النظري للدراسة من أمهية 0.05عند مستوى داللة 0**778.ارتباط يساوي 

أداء املوارد البشرية كأحد اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف الرفع والتحسني يف سرتاتيجية التطوير التنظيمي  ال
.هذا يؤكد حتقق الفرضية الفرعية األوىلباجلامعة، 

:للفرضية الثالثةثانيةمناقشة نتائج اختبار الفرضية الفرعية ال-ب
، باستخدام معامل االبيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة أما الفرضية الفرعية الثانية فقد بينت 

وأداء املوارد فرعي كمتغري مستقل اسرتاتيجية التطوير اإلداري  (االرتباط بريسون لتحديد العالقة بني متغريات الدراسة 
، حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة )04-26(واملبينة يف اجلدول رقم ) البشرية يف اجلامعة كمتغري تابع

وهذا يتماشى مع ما أكده 0.05عند مستوى داللة 0**765.وقوية وذات داللة إحصائية مبعامل ارتباط يساوي 
كأحد اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف الرفع سرتاتيجية التطوير اإلداري  اإلطار النظري للدراسة من أمهية ال

. هذا يؤكد حتقق الفرضية الفرعية الثانيةاء املوارد البشرية باجلامعة، والتحسني يف أد

:للفرضية الثالثةمناقشة نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة-ج
، باستخدام معامل االبيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة فيما خيص الفرضية الفرعية الثالثة فقد بينت 

وأداء فرعي كمتغري مستقل اسرتاتيجية تطوير املسار الوظيفي  (بريسون لتحديد العالقة بني متغريات الدراسة االرتباط
، حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطية )04- 26(واملبينة يف اجلدول رقم ) املوارد البشرية يف اجلامعة كمتغري تابع

وهذا يتماشى مع ما 0.05عند مستوى داللة 0**870.موجبة وقوية وذات داللة إحصائية مبعامل ارتباط يساوي 
كأحد اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية يف تطوير املسار الوظيفيسرتاتيجية أكده اإلطار النظري للدراسة من أمهية ال

.لثةهذا يؤكد حتقق الفرضية الفرعية الثاأداء املوارد البشرية باجلامعة، الرفع والتحسني يف 

رابعةمناقشة نتائج اختبار الفرضية ال: رابعا
، باستخدام معامل االرتباط بريسون رابعةأظهرت البيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية ال

كمتغري مستقل وأداء املوارد البشرية يف اجلامعة  اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي(لتحديد العالقة بني متغريات الدراسة 
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، حيث أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية وذات داللة )04- 27(واملبينة يف اجلدول رقم ) كمتغري تابع
وهذا يتماشى مع ما أكده اإلطار النظري 0.05عند مستوى داللة 0**775.إحصائية مبعامل ارتباط يساوي 

أداء ع والتحسني يف ــــــوارد البشرية يف الرفـــــتنمية املكأحد اسرتاتيجيات سرتاتيجية اإلبداع الوظيفيللدراسة من أمهية ال
.هذا يؤكد حتقق الفرضية الرابعةاملــــــوارد البشرية باجلامعة، 

مناقشة نتائج اختبار الفرضية الخامسة: خامسا
اليت قسمت إىل مخس فرضيات فرعية ، امسةأظهرت البيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية اخل

Independent)للعينات املستقلةTاختبار باستخدام  Samples T Test) يف الفرضية الفرعية األوىل والثانية لكشف
ملتغري اجلنس والوظيفة حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية تعودوجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

حتليل التباين على أداء األفراد يف اجلامعات، أما الفرضية الفرعية الثالثة والرابعة واخلامسة فقد استخدمت الباحثة 
العمر، املؤهل ملتغريتعودلكشف وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية F(One Way Anova)األحادي 

حيث حتققت ،العلمي واخلربة الوظيفية حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات
ا الفرعية اخلمس،الفرضية اخلامسة مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال ثبت أنه حيث بتحقق فرضيا

اخلربةو العلمياملؤهلالوظيفة،العمر،اجلنس،متغريمنكلإىلتعودالدراسةأفراد عينة إجاباتبني0.05معنوية
حمل بأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعاتاخلاصةاخلمسةاالستمارةحملاوربالنسبة
.الدراسة

:للفرضية الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية األولىمناقشة -أ
للعينات Tباستخدام اختبار ،الفرضية الفرعية األوىلالبيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة ببينت 

Independent)املستقلة Samples T Test) مستوىعندلتأكيد وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ملتغري اجلنس تعودحول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 0.05معنوية

مستوىعندفروق ذات داللة إحصائية وجود عدم ، حيث أظهرت )04-28(واملبينة يف اجلدول رقم ) ذكر، أنثى(
ملتغري اجلنس تعودحول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 0.05معنوية

.هذا يؤكد حتقق الفرضية الفرعية األوىل، )ذكر، أنثى(
:للفرضية الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانيةمناقشة -ب

للعينات Tالبيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية، باستخدام اختبار بينت 
Independent)املستقلة Samples T Test) مستوىعندلتأكيد وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ملتغري تعودحول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 0.05معنوية

فروق ذات داللة ، حيث أظهرت عدم وجود )04-29(واملبينة يف اجلدول رقم ). أستاذ، موظف إداري(الوظيفة 
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حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل 0.05معنويةمستوىعندإحصائية 
.هذا يؤكد حتقق الفرضية الفرعية الثانية، )موظف إداريو أستاذ (ري الوظيفة ملتغتعودالدراسة 

:للفرضية الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثةمناقشة -ج
حتليل التباين األحادي ، باستخدام لثةعليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثاالبيانات احملصل بينت 

F(One Way Anova) حول 0.05معنويةمستوىعندلتأكيد وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
واملبينة يف اجلدول رقم ملتغري العمرتعودأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 

حول أثر اسرتاتيجية 0.05معنويةمستوىعندفروق ذات داللة إحصائية ، حيث أظهرت عدم وجود )30-04(
هذا يؤكد حتقق الفرضية الفرعية ملتغري العمر، تعودتنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 

.لثةالثا
:للفرضية الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعةمناقشة -د

حتليل التباين األحادي ، باستخدام رابعةاملتعلقة بالفرضية الفرعية الالبيانات احملصل عليها من حتليل النتائج بينت 
F(One Way Anova) حول 0.05معنويةمستوىعندلتأكيد وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

واملبينة يف .العلمياملؤهل ملتغري تعودأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 
حول أثر 0.05معنويةمستوىعندفروق ذات داللة إحصائية ، حيث أظهرت عدم وجود )04-31(اجلدول رقم 

وهذا يؤكد حتقق .املؤهل العلميملتغري تعوداسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 
.رابعةالفرضية الفرعية ال

:نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسةمناقشة -ه
حتليل التباين األحادي ، باستخدام امسةالبيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية اخلبينت 

F(One Way Anova) حول 0.05معنويةمستوىعندلتأكيد وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
املبينة يف ، ربة الوظيفيةملتغري اخلتعودأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 

حول أثر 0.05معنويةمستوىعندفروق ذات داللة إحصائية ، حيث أظهرت عدم وجود )04-32(اجلدول رقم 
هذا يؤكد حتقق ، ربة الوظيفيةملتغري اخلتعوداسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات حمل الدراسة 

.اخلامسةالفرضية الفرعية 
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:الفصلالصةخ
ا،مت من خالل هذا الفصل حتليل نتائج الدراسة امليدانية ا واختبار فرضيا بتحليل حماور االستبيان اخلاص 

بغية ،حول عبارات االستبيانأفراد عينة الدراسة وأراء إلجابات SPSSفق برنامج و باعتماد املعاجلة اإلحصائية 
ا أو نفيهااإلجابة على تساؤالت الدراسة تنمية اتوالوقوف على واقع تطبيق اسرتاتيجي.من خالل تأكيد فرضيا
) التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار الوظيفي(التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير (املوارد البشرية من اسرتاتيجية 

انت حيث ك،من أساتذة وموظفني إدارينيالدراسةحملات وكيفية تأثريها على أداء املوارد البشرية يف اجلامع)واإلبداع
:النتائج املستخلصة من هذا الفصل ما يلي

االسرتاتيجية التدريبية يف الرفع من مهارات وخربات ومعارف موظفيها من أساتذة حمل الدراسة اجلامعات تتبىن- 
للرفع من لدى املوظفني قويادافعا إذ يشكل التدريب ؛ا يعكس وعيها بأمهية هذه األخريةهذ،وموظفني إداريني

على ذلك، كما يعمل على تقريب ثقافة مستويات أدائهم من خالل تزويدهم مبهارات ومؤهالت مساعدة 
، هذا من شأنه الرفع من روح االنتماء املتولدة املــــــوظفني من ثقـــــافة اجلامعة وخلق رؤى وأهداف مشرتكة بينهم

ممارسات يفلكن أكدت الدراسة وجود بعض اخللل ، أساسا من رضا املوظفني عن أنفسهم ومستويات أدائهم
اجلامعة ال تقوم مبقارنة أداء املوظفني املتدربني قبل وبعد العملية التدريبية :أنكان أمههااليتهذه االسرتاتيجية 

ا الزيادة يف صعوبة  وتقييمه لتحديد مدى فعالية الربامج التدريبية، مما يعين غياب التغذية الراجعة اليت من شأ
هذا ما قد يقلل ،ال تنبع من واقع االحتياجاتبرامج تدريبية وضعحتديد االحتياجات التدريبية الفعلية ومن مث 

.من فاعلية االسرتاتيجية التدريبية
حيث تعمل على تركيز مضامني برامج التعلم التنظيمي ،التعلم التنظيميتبىن اجلامعات حمل الدراسة اسرتاتيجية - 

اعد املوظف على الرفع والتحسني من لتنبع من واقع متطلبات الوظيفة وتصب يف إشباعها وتغطيتها، مما يس
حيث توجه أهداف التعلم التنظيمي إىل بناء برامج التعلم املركزة .مستوياته الوظيفية وجعله أكثر كفاءة وفعالية

على جودة املهارات واخلربات واملعارف اليت يكتسبها املوظفني يف إطار ممارسة هذه االسرتاتيجية، من بني أهم 
ارات التواصل واالتصال اليت تفتح الباب واسعا أمام تبادل اخلربات واملعلومات، مهارات مه: هذه املهارات

ا، مه ي ــــــاعلني فـــــضاء فــــــواجد كأعــــــارات التــــــمواجهة وحـــــل املشكالت، مهارات توليد األفكار والتشارك 
ارة تقبل ــــــهـيف احلوارات البناءة وإبداء اآلراء بكل حرية، موض ـــــــارات اخلــــــات وفرق العمل، مهـــــماعاجل

اقشة األخطاء، مهارات اختاذ قرارات صحيحة مبنية على قاعدة معرفية ومعلوماتية سليمة، ـــــــقادات ومنـــــــاالنت
األخطاء على تشجيع مناقشة الدراسة ال تعمل حملإال أن اجلامعات هذا يزيد من ثقة املوظف يف نفسه؛ 

ا وتعلم كيفيات جتنبها يف املستقبل ، مما قد يشكل حاجزا كبريا أمام عملة تعلم ومواقف الفشل ملعرفة أسبا
؛متعلمةر وحتول اجلامعة إىل مؤسسةاملوظفني يف إطار تبين فكرة التعلم املستم
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من تطوير تنظيمي، إداري وتطوير املسار الوظيفي يف تنمية السرتاتيجية التطويريةاتبىن اجلامعات حمل الدراسة ت- 
ممواردها البشرية م وخربا ضمـــــــــن مسارهم ، حيث تعمل من خالهلا على صقل وتثمني معارفهم، مهارا

ذه قلل نوعا ما من فاعلية هإال أن تغييب اهتمامها بعامل التحفيز والتنويع يف أدواته من مادية ونفسية، الوظيفي
. االسرتاتيجية

حيث تعمل من خالهلا ،البشريةهاواردماسرتاتيجية هامة لتنمية كاإلبداع الوظيفي  ات حمل الدراسة اجلامعتتبىن - 
على  غرس وتنمية الثقافة اإلبداعية بني موظفيها، الرفع من مهارات التفكري اإلبداعي والتحليل املنطقي لدى 

إثراء املوظفني بآليات التفكري النظمي وتبصريهم للفرص املتاحة موظفيها ملشاكل العمل وقضاياه املعقدة، 
بالوسائل اإلبداعية اليت حتث وتنشط تفكريهم اإلبداعي واليت تتمثل أمامهم للتطور واإلبداع، تزويد املوظفني

أسلوب العصف الذهين، حلقات اجلودة، القبعات الست، التفكري اجلماعي، احملاكاة وتداعي املعاين : أمهها يف
ق نتائج والتصور الذهين واسرتجاع األفكار واملعلومات وأسلوب تكوين األسئلة وغري ذلك من الوسائل اليت حتق

الدراسة قصرت النظر يف أمهيةحملاجلامعات نإال أسريعة وملموسة فيما يتعلق حبل املشكالت واختاذ القرارات؛ 
، ميكن إرجاع ذلك إىل عدم لق طرق وأساليب ووسائل عمل جديدةيت ختفرق العمل الاألفراد و حفز ومكافأة 

اديا أو معنويا والدور الذي يلعبه يف الرفع من معنويات إدراك اجلامعة ألمهية الرتكيز على التحفيز سواء كان م
.املوظفني وحفزهم للعمل أكثر

تتميز مستويات األداء لدى موظفي اجلامعات حمل الدراسة من أساتذة وموظفني إداريني مبستويات فوق املقبولة، - 
استقرار أغلب األساتذة عدم منها،وجود بعض الظروف غري املساعدة على العمل بأرحييةلكن هذا ال ينفي 

ا الضغوطات سيما األساتذة، وجود بعضالرفع من املستويات الوظيفيةلغياب السكنات الوظيفية اليت من شأ
ويات األداء ــــــذا قد يؤثر على مستــــــهائفهم،ــــــــــلهم مرتاحني وهم يؤدون وظــــــحتول دون جعو متارس عليهماليت

الباحثة أهم مصادر هذه الضغوط إىل وجود نوع من الضغط على بعض األساتذة فيما لديهم، حيث ترجع 
خيص التالعب يف كشوف النقاط اخلاصة بالطلبة الذين لديهم نفوذا داخل أو خارج اجلامعة، باإلضافة إىل 

للمقاييس أو وجود نوع من البريوقراطية يف توزيع الصالحيات بني األساتذة واإلداريني، أو يف التوزيع الظامل
برامج التوزيع الزمين هلا، أو التوزيع الزمين حلراسة االمتحانات، أو عدم قبول طلبات بعض األساتذة فيما خيص 

.اخلاحلصول على تربصات
بني كل من اسرتاتيجية التدريب، التعلم التنظيمي، 0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي - 

واإلبداع الوظيفي كمتغريات مستقلة ممثلة للمتغري املستقل ) اإلداري وتطوير املسار الوظيفيالتنظيمي، (التطوير 
الدراسة كمتغري تابع ذات ارتباط حملالرئيسي وهو اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية وأداء األفراد يف اجلامعات 

تأثريي قوي؛
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حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 0.05غياب وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية - 
.ملتغري اجلنس، الوظيفية، العمر، املؤهل العلمي واخلربة الوظيفيةتعودعلى أداء األفراد يف اجلامعات 
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:الخاتمة العامة

ويف .وتوجهه التحديات والرهاناتاملعلوماتيةاملعرفة وتسريه حتكمه ة اليوم ويف عصر ياجلامعاملؤسسة أصبحت 
تمعو حبث علمي، تعليمإطار حساسية الدور الذي تلعبه من  ارات وما ــــــويف حدود ما متلكه من خيات خدمة ا

وموظفني إداريني من خالل وض مبهارات، خربات ومعارف مواردها البشرية من أساتذةتقدمه من نواتج، ملزمة بالنه
جناحها مبا تتبناه من اسرتاتيجيات تنموية ومبا تبذله من تبنيها لفلسفة االستثمار يف تنمية رأمساهلا البشري، اليت يرتبط

. بغية الرفع من مستويات أدائها من خالل حتسني مستوى األداء البشري لديها،هود يف سبيل تفعيلهاج

وقد تضمنت هذه الدراسة أداء األفراد يف اجلامعات وأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية عليه، حيث خلصت إىل 
:جمموعة من النتائج قسمت إىل

راسةنتائج الجزء النظري للد: أوال

:من أهم النتائج احملصل عليها نذكر

اهتمام املؤسسات على رأسهم اجلامعة إىل املورد البشري؛ أين إدارة املوارد البشرية يف التوجه االسرتاتيجي حول -
ا خللق القيمة؛يوموجها أساسيا لألداء ومصدرا حقيقوأصال اسرتاتيجيا شريكا أصبح ينظر إليه على أنه 

ا تعترب اجلامعات - من بني التنظيمات اليت تعمل على تنمية رأس ماهلا الفكري كضرورة ملحة لالرتقاء مبستويا
؛املختلفة ضمن أدوارها املتعددة

يف تصميمها، تقوم أساسا ستحدثةملنماذج ها، على تبنييتوقف جناح اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف اجلامعة-
بصفة مباشرة على ةيف البيئة اخلارجية، املؤثر ةاحلاصلاتالتعلم املستمر، املساعدة على مواكبة التغري لسفةعلى ف

؛معطيات ونواتج البيئة الداخلية
على بناء براجمها من واقع االحتياجات التدريبيةيتوقف جناح االسرتاتيجية التدريبية للموارد البشرية يف اجلامعة،-

وتوفري بيئة مادته وأسلوبهيف حدود تطويرأسلوب األداء والسلوك والتفكري حنو األفضل، تغيريومن منطلق هلم
م الوظيفية؛ مساعدة على تطبيق نواتج هذه االسرتاتيجية يف حيا

ذا جيب أن تكون قيمها، ــــيتحقق هحىت،جامعة متعلمةيف بناء األساسية ميثل التعلم التنظيمي الركيزة -
م اإلدارية وثقافتها التنظيمية تشجع التعلم لدى مواردها البشرية مما يرفع من معارفهم،نظمها هياكلها،  مهارا

م وبالتايل تبليغ اجلامعة  ا يف ظل هذه االسرتاتيجيةألوخربا ؛هدافها يف إطار تفعيل ممارسا
يئتهم ألي جديد قد اءاـــــامعة إىل النهوض مبهارات املوارد البشرية وكفــــيهدف التطوير التنظيمي يف اجل- م و

يستلزم هذا تعبئة املوارد الفنية واملادية ، أدائهاومن مث حتسني اجلامعة، هذا يؤدي بالرفع من كفاءة يطرأ عليها
أهدافها؛أن حتققجامعةميكن للامن خالهليتال، والبيئية إلجناح اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية فيها
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تفيدون منها يف كساب موظفيها املعارف اليت يسا تعمد اجلامعة يف إطار تبنيها السرتاتيجية التطوير اإلداري، إىل -
م الوظيفية،  ا مدعمة للتفكري العقالين الذي يسمح هلم بفهم وتفسري املعارف احملصلة حيا ا وفعاليا فنشاطا

التعامل العادل مع اآلخرين واكتساب مهارات التحليلوكيفية استخدامها، فيهيئ هلم الفرص الكتساب مهارات
جيعلهم يشرتكون يف وتقريب وجهات النظر، مما ومهارات التفاعل واالتصالوتصنيف سلوكيات املوارد البشرية

حتقيق أهداف اجلامعة؛
معارف قاعدة مهارات،من امتالكار الوظيفي املوارد البشرية يف اجلامعة ـــــــوير املســـــــاتيجية تطاسرت كنمت-

من مث تضمن للجامعة امتالك لتايل االرتقاء إىل مناصب أعلى، متكنهم من مواجهة التغري الوظيفي وبا،وخربات
خلق املواءمة بالتايلاملوارد البشرية املؤهلة وذات املهارات واخلربات اليت تشكل كوادر جاهزة ملواجهة أي تغيري، 

ا واحتياجات مواردها البشرية؛ بني احتياجا
ورد البشري يف اجلامعةـــــدى املــــــريك املكنونات املعرفية لــــــامة تبعث على حتـــيشكل اإلبداع الوظيفي اسرتاتيجية ه-

تزويده مبهارات إضافة إىل مواهبه الوظيفية والعمل على تنميتها باستمرار، ، ري طاقاته اإلبداعية، تفجوتنميتها
؛لتفكري اإلبداعي يف حل املشكالتا

وبني وظفنياإلدارة الفعالة ألداء املوارد البشرية، إىل حتقيق االرتباط بني أنشطة املتسعى اجلامعة من خالل -
توفري معلومات مفيدة يف اختاذ القرارات اإلدارية السليمة بشأن املوارد البشرية كذا ،  اجلامعةأهدافهم وأهداف 

هم تزويدهم مبعلومات مرتدة حول مواطن القوة والضعف يف أدائهم وكيفية التحسني يف مستواأيضا لديها، 
؛الوظيفي، من مث تطوير أدائهم

يف اختاذ العديد من القرارات املتعلقة جامعة ثل نتائج تقييم األداء البشري نقطة االنطالق واملرجع األول للمت-
اإلثراء الوظيفي، تنمية املوارد البشرية، تأسيس نظام حوافز عادل اخل؛ : واليت من بينهابقضايا املوارد البشرية فيها

تقييم 360°، عملية)Six Sigma(ستة سيجماتشكل كل من بطاقة التقييم املتوازن ألداء املوارد البشرية اجلامعية، -
)360-Degree Evaluation( د البشرية ميكن أن تتبناها اجلامعة نظرا ، مداخل حديثة وهامة يف تقييم أداء املوار

األداء بعنهاالتصافها بالشمولية اليت تعطيها دقة يف النتائج ومصداقية يف حتديد الفجوة األدائية القائمة واملعربة 
املقدر واحملقق؛

أساتذة (ويات أداء املوظفني ـــــرفع والتحسني يف مستـــــــرية يف اجلامعة على الــــتعمل اسرتاتيجيات تنمية املوارد البش-
م وتوجيه ثقافتهم لتنهل )وإداريني م وزيادة مؤهال م الوظيفية وإثراء معارفهم وخربا ، من خالل الرفع من مهارا
اليت تشكل حافزا لدى املوظف ودافعا إلثراء وظيفته يف حدود ما حصله من خضوعه يف ثقافة اجلامعة، وتصب 

جية ـــــــــظيمي، االسرتاتيــــلم التنــــراتيجية التعــــراتيجية التدريبية، استـــــــال لالستــــــــيري الفعلربامج تنموية يف إطار التس
وأخريا اسرتاتيجية اإلبداع الوظيفي؛ ) وتطوير املسار الوظيفيوير تنظيمي، تطوير إداريــــــــتط(ويرية ــــــالتط

تبنيهـــــا وتســـــيريها الفعـــــال مـــــن خـــــالللتطـــــوير مـــــن أداء مواردهـــــا البشـــــرية، واللرفـــــعإن اجلامعـــــة ويف إطـــــار ســـــعيها -
، ال بـد هلـا )التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير الوظيفي واإلبداع الـوظيفي(لالسرتاتيجيات التنموية اليت مت ذكرها 
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يها، هــذا مــن خــالل مــن الرتكيــز أيضــا يف التوجهــات احلديثــة يف تنميــة مواردهــا البشــرية لتحســني األداء البشــري لــد
إعـــادة هندســـة األداء البشـــري اجلـــامعي ،)6(تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف اجلامعـــة، تطبيقـــات ســـتة ســـيجما
.والقياس املقارن كآليات للرفع من أداء املوارد البشرية يف اجلامعات

)الدراسة الميدانية(الجزء التطبيقي للدراسة نتائج : ثانيا

، جامعة "بسكرة"حممد خيضر :األساتذة واملوظفني اإلداريني باجلامعاتالدراسة امليدانية واليت مشلت خلصت 
:إىل مجلة من النتائج متثلت يف"أم البواقي"وجامعة العريب بن مهيدي "خنشلة"عباس لغرور 

واردها البشرية وخربات ومعارف مبأمهية االسرتاتيجية التدريبية يف الرفع من مهارات الدراسة حملوعي اجلامعات -
من أساتذة وموظفني إداريني، لكن أكدت الدراسة وجود بعض اخللل يف ممارسات هذه االسرتاتيجية واليت قللت 

:منهانذكر نوعا ما من فعاليها 
التدريبية، قارنة أداء املوظفني املتدربني قبل وبعد العملية التدريبية وتقييمه لتحديد مدى فعالية الربامج معدم

ا الزيادة يف صعوبة حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية ومن مث  مما يعين غياب التغذية الراجعة اليت من شأ
؛وضع برامج تدريبية ال تنبع من واقع االحتياجات

 غياب التغذية الراجعة عن مدى استفادة املتدربني من الربامج التدريبية، لعدم تقصي أرائهم حول مدى
م من مضمون املادة التدريبية وأسلوب وتقنيات التدريب اليت خضعوا هلا؛رضا هم واستفاد

م، إال يف االتعلم التنظيمي وعي اجلامعة بأمهية اسرتاتيجية - لنهوض مبهارات املوظفني والرفع من معارفهم وخربا
ا وتعلم كيفيات على تشجيع مناقشة األخطاء ومواقف الفشل ملالدراسة ال تعمل حملأن اجلامعات  عرفة أسبا

ة تعلم املوظفني يف إطار تبين فكرة التعلم املستمر وحتول ي، مما قد يشكل حاجزا أمام عملجتنبها يف املستقبل
؛متعلمةاجلامعة إىل مؤسسة 

للموارد قدرات الوظيفيةاليشكل التطوير التنظيمي واإلداري وتطوير املسار الوظيفي اسرتاتيجيات هامة للرفع من -
إال أن تغييب اهتمامها بعامل التحفيز والتنويع يف أدواته من مادية ونفسية ؛الدراسةحملالبشرية يف اجلامعات 

؛قلل نوعا ما من فاعلية هذه االسرتاتيجية
احمل الدراسةاتيشكل اإلبداع الوظيفي اسرتاتيجية هامة لتنمية املوارد البشرية باجلامع- قصرت النظر يف ؛ إال أ

، ميكن إرجاع ذلك إىل لق طرق وأساليب ووسائل عمل جديدةيت ختفرق العمل الاألفراد و حفز ومكافأة أمهية 
عدم إدراك اجلامعة ألمهية الرتكيز على التحفيز سواء كان ماديا أو معنويا والدور الذي يلعبه يف الرفع من 

؛ن فعاليتها، هذا قلل ممعنويات املوظفني وحفزهم للعمل أكثر
، لكن جيدةتتميز مستويات األداء لدى موظفي اجلامعات حمل الدراسة من أساتذة وموظفني إداريني مبستويات -

وجود بعض الظروف غري املساعدة على العمل بأرحيية، منها عدم استقرار أغلب األساتذة لغياب هذا ال ينفي 
ا الرفع من املستويات  الوظيفية سيما األساتذة، وجود بعض الضغوطات اليت السكنات الوظيفية اليت من شأ



الخاتمة العامة

370

هــــــذا قد يؤثر على مستــــــويات األداء متارس عليهم وحتول دون جعــــــلهم مرتاحني وهم يؤدون وظــــــــــائفهم،
لديهم، حيث ترجع الباحثة أهم مصادر هذه الضغوط إىل وجود نوع من الضغط على بعض األساتذة فيما 

تالعب يف كشوف النقاط اخلاصة بالطلبة الذين لديهم نفوذا داخل أو خارج اجلامعة، باإلضافة إىل خيص ال
وجود نوع من البريوقراطية يف توزيع الصالحيات بني األساتذة واإلداريني، أو يف التوزيع الظامل للمقاييس أو 

عدم قبول طلبات بعض األساتذة فيما خيص برامج التوزيع الزمين هلا، أو التوزيع الزمين حلراسة االمتحانات، أو
.اخلاحلصول على تربصات

نتائج اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا

اليت قامت راسة ببناء جمموعة من الفرضيات، قامت الباحثة يف إطار وضع إجابات مبدئية على تساؤالت هذه الد
األوىل، الثانية، الثالثة مدت يف اختبار الفرضيات اعت، حيثفيما بعد باختبارها باعتماد األدوات اإلحصائية املناسبة

مبا تضمنته من فرضيات فرعية وكذا الفرضية الرابعة معامل االرتباط بريسون، أما الفرضية اخلامسة فقد مت اختبارها من 
ا الفرعية اخلمس، حيث مت استخدام اختبار  الفرعيتني للعينات املستقلة فيما خيص الفرضيتنيTخالل اختبار فرضيا

لثالث Fاألوىل والثانية، أما الفرضيات الفرعية الثالثة والرابعة واخلامسة فقد استخدمت الباحثة حتليل التباين األحادي 
:عينات فأكثر، حيث ثبت حتقق كل فرضيات الدراسة وبالتايل كانت نتائج اختبار الفرضيات ما يلي

االفرضية فيما خيص - التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير واإلبداع : يشكل كل من":الرئيسية اليت كان مضمو
الوظيفي اسرتاتيجيات هامة تتبناها اجلامعات كآليات للرفع يف مهارات، خربات ومعارف مواردها البشرية،  مما 

ويف ظل كسب املوجهات احلقيقية لألداء حنو التميز، تعمل اجلامعات على. يؤثر إجيابا يف  مستويات أدائهم
، إعادة )6(تبين فلسفة التحسني املستمر ضمن ممارسات إدارة اجلودة الشاملة، تطبيقات ستة سيجما 

أكدت الباحثة من خالل الفصول النظرية الثالث أن فقد ."هندســـــة األداء البشري باجلامعة والقياس املقارن
التدريب، التعلم : ها يفـــــــمتثل أمهري،ـــــات متنوعة يف تنميتها لرأمساهلا البشـــــــامعات تتبىن اسرتاتيجيـــــــــاجل

انطالقا من تصور، وهي االسرتاتيجيات اليت تبنتها يف دراستها هذهالتنظيمي، التطوير واإلبداع الوظيفي
كما تأكد التأثري اإلجيايب هلذه .هندس تنمية املوارد البشريةامللقب مب" دلراليونارد ن"الكاتب واملفكر األمريكي

من خالل الرفع يف كفاءات، خربات، معارف ومؤهالت املورد البشري أداء املوارد البشريةاالسرتاتيجيات على 
ن املستمر يفرض عليها ــــــــرة التحسيـــــــــكما أن تركيز اجلامعة يف تنمية مواردها البشرية على فك. يف اجلامعة

املة، تطبيقات ستة سيجما ـــــــودة الشـــــــإدارة اجليف ز واملتمثلة ــــــو التميـــــــرورة األخذ مبوجهات األداء حنـــــــــض
)6(هذا يؤكد حتقق الفرضية العامة للدراسة.، إعادة هندســـــة األداء البشري باجلامعة والقياس املقارن.

يةسرتاتيجية التدريبالبني ا0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي قوية و ارتباطية تأثرييةوجود عالقة-
الدراسة؛حمليف اجلامعات وارد البشريةوأداء امل
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اسرتاتيجية التعلم بني 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي قوية و ارتباطية تأثرييةوجود عالقة-
الدراسة؛حمليف اجلامعات وارد البشريةوأداء املالتنظيمي

التطويرية سرتاتيجية البني ا0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي قوية و ارتباطية تأثرييةوجود عالقة-
الدراسة؛حمليف اجلامعات وارد البشرية أداء املو ) ير تنظيمي، تطوير إداري وتطوير املسار الوظيفيو تط(

بداع سرتاتيجية اإلالبني ا0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي قوية و ارتباطية تأثرييةوجود عالقة-
الدراسة؛حمليف اجلامعات وارد البشرية وأداء املالوظيفي 

حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 0.05عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
ملتغري اجلنس؛تعودالدراسة حملعلى أداء األفراد يف اجلامعات 

حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 0.05مستوى معنوية عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند -
ملتغري الوظيفية؛تعودالدراسة حملعلى أداء األفراد يف اجلامعات 

حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 0.05عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
ملتغري العمر؛تعوداسة الدر حملعلى أداء األفراد يف اجلامعات 

حول أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية 0.05عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
ملتغري املؤهل العلمي؛تعودالدراسة حملعلى أداء األفراد يف اجلامعات 

اتيجية تنمية املوارد البشرية حول أثر اسرت 0.05عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -
.ملتغري اخلربة الوظيفيةتعودالدراسة حملعلى أداء األفراد يف اجلامعات 

توصيات الدراسة:رابعا

سرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية بغية الرفع الالدراسة حملنظرا لوجود بعض اخللل يف ممارسات اجلامعات 
التوصيات اليت قد تفيد يف تفعيل بعض ، ارتأت الباحثة تقدمي أساتذة وموظفني إدارينيموظفيها من والتحسني يف أداء 

:االسرتاتيجيات سالفة الذكر منهااملمارسات اخلاصة ب

كذا التغذية الراجعة عن مدى استفادة املتدربني من الربامج التدريبية،  ضرورة حبث اجلامعة وتركيزها يف حتصيل-
م من مضمون املادة التدريبية االطالع على وأساليبها لتفعيل االسرتاتيجية أرائهم حول مدى رضاهم واستفاد

؛التدريبية
ألنه السبيل الوحيد لتحديد فجوة األداء والكشف عن ، وظفنياملتقييم أداء ضرورة االهتمام أكثر مبوضوعية -

االحتياجات التدريبية الفعلية هلم؛
م اليومية لوظائفهم، ألخطاء ومواقف الفشل مناقشة اضرورة تبين فكرة- ملعرفة اليت يعيشها املوظفون يف ممارسا

ا وتعلم كيفيات جتنبها يف املستقبل يف إطار تبين فكرة التعلم املستمر التنظيمي تعلم اللتسهيل عملية، أسبا
؛متعلمةوحتول اجلامعة إىل مؤسسة 
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دف مساعدة املوظفني ) حتفيز مادي ومعنوي(التنويع الواسع يف األدوات النفسية وعي اجلامعة بأمهيةضرورة -
م م  والرفع من مؤهال .على إظهار قدرا

آفاق الدراسة: خامسا
يعترب موضوع تنمية املوارد البشرية من القضايا اهلامة اليت تشعل بال الباحثني واملفكرين، املسريين وأرباب 

ات كل منهم يدرك متام اإلدراك الدور الذي يلعبه املورد البشري يف إجناح سياسات املؤسسة املؤسسات، إذ ب
ا مبا يضمن حت اواسرتاتيجيا حاولت الباحثة يف حدود أشكاليتها املطروحة معاجلة وقد .قيقها ألهدافها وبلوغها لغايا

نظري وما مت كشفه من حقائق يف اجلانب من خالل ما مت حتصيله من مادة علمية يف اجلانب الموضوع الدراسة
ال واسعا للبحث يف  ويف هذا اإلطار ميكن للباحثة .ثناياهالتطبيقي، إال أن تشعب املوضوع وتعدد زواياه يفتح ا

م وعليه نذكر :طرح بعض املواضيع اليت قد تكون موجها لبعض الباحثني يف اختيارا
دعم اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية؛إعادة هندسة املوارد البشرية ودورها يف -
إشكالية دعم التحسني املستمر يف اجلامعات اجلزائرية بالرتكيز على تنمية رأمساهلا البشري والفكري؛-
االسرتاتيجية التدريبية من منظور إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات؛-
ي للجامعات اجلزائرية؛أثر ممارسات فلسفة القياس املقارن على مستويات األداء اجلامع-
.حتديث دور اجلامعة يف ضوء التحديات الراهنة ومتطلبات إدارة املعرفة-
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:في الجامعة سواء كنت أستاذا أو موظفا إداريا تحية طيبة وبعدأخي الموظف

: دراسة حالة: شرية على أداء األفراد يف اجلامعاتأثر اسرتاتيجية تنمية املوارد الب: "الدكتوراه خاصيت واملوسومة بـرسالةدف 
على املتغري ) اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية(، إىل كشف طبيعة ومدى تأثري املتغري املستقل للدراسة "عينة من اجلامعات اجلزائرية

نرجوا من سيادتكم باعتباركم موضوع تركيزنا جيري يف اجلامعات اجلزائرية، لذا، من خالل البحث يف واقع ما)دأداء األفرا(التابع
املساعدة على تثمني هذا البحث وتبليغه ألهدافه، بالتفضل باإلجابة على أسئلة هذا االستبيان، والذي صمم بطريقة ال تكلفك 

.حسب ما تعيشه يف جامعتك) x(اختياراتك بوضع عالمة جهدا وال وقتا يف تصفح ورقاته والتعبري عن

درجات وصوال إىل ) 5(يعين " موافق بشدة"مع العلم أن االختيار ميف املربع الذي يوافق اختيارك) x(يرجى وضع إشارة : مالحظة
)1(والذي يعين درجة " غري موافق بشدة"االختيار 

:ووظيفيةبيانات شخصية: الجزء األول

أنثى     ذكر                               :        اجلنس

موظف إداريأستاذ                   :    الوظيفة

[ 20-30[                                 [30-40[:     الفئة العمرية

50 [فأكثر[ 50-40[                                 [

مؤهل آخرأستاذية            دكتوراه         ليسانس          ماجيستري: يعلمالؤهلامل

[سنوات10- 5[[سنوات5- 0[:األقدمية يف اجلامعة

[فأكثر20[[20-15[[سنوات15- 10[

–بسكــــــرة –جـامعة محمــــــــد خيــضر 

في تخصص تنظيم الموارد البشريةعلومدكتوراهرسالةمشروع إعداد 

أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعات: تحت عنوان

عينة من الجامعات الجزائرية: دراسة حالة

عبدموسي: مانع سبرينة                                                      إشراف األستاذ الدكتور: إعداد الطالبة
ناصرال
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محاور االستبيان: الجزء الثاني

التدريب استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة: ولالمحور األ

تنمية مواردها البشريةيفالسرتاتيجية التدريب اجلامعةتبين واقعمعرفة ىلدف إجمموعة عبارات 

موافق العبارةالرقم
بشدة

غير محايدموافق
موافق

غير 
موافق 
بشدة

تعمل اجلامعة على رفع مهارات ومعارف موظفيها من خالل دورات 1
تدريبية تعكس مدى وعيها بأمهية هذا املوارد

ألداء موظفيها مما يساعدها على تقوم اجلامعة بتقييم موضوعي 2
م التدريبية التحديد اجليد الحتياجا

تقوم اجلامعة بالتحديد اجليد للربامج التدريبية مبا يضمن التغطية 3
اجليدة لالحتياجات التدريبية ملوظفيها

هناك عدالة يف استفادة كل املوظفني الذين لديهم احتياجات 4
التدريبية املوضوعةتدريبية من الربامج 

تقوم اجلامعة بوضع برامج تدريبية تساعد املوظفني على استخدام 5
التكنولوجيات احلديثة واكتساب مؤهالت جديدة

يتم تدريب املوظفني باعتماد أساليب وطرق حديثة مساعدة على 6
الرفع من املهارات واملعارف الوظيفية

أراء املوظفني املتدربني حول مدى رضاهم تقوم اجلامعة بتقصي 7
م من الربامج التدريبية واستفاد

تقوم اجلامعة مبقارنة أداء املوظفني املتدربني قبل وبعد العملية 8
التدريبية، وتقييمه لتحديد مدى فعالية الربامج التدريبية

واملهارات يشكل التدريب بالنسبة للموظفني حافزا نظرا للمؤهالت 9
ا اليت يساعدهم على اكتسا

تعمل الربامج التدريبية على تقريب ثقافة املوظفني من ثقافة اجلامعة 10
وخلق رؤى وأهداف مشرتك بينهم
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التعلم التنظيمي استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة: نيالمحور الثا

تنمية مواردها البشريةيف التعلم التنظيميالسرتاتيجية اجلامعةتبين واقعمعرفة دف إىل عبارات جمموعة 

موافق العبارةالرقم
بشدة

غير محايدموافق 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

م 11 م وخربا تعمل اجلامعة على تشجيع موظفيها على تنمية مهارا
املستمرومعارفهم وحتثهم على تبادهلا بتوفري بيئة مساندة للتعلم 

حتاول اجلامعة جعل األهداف النهائية لربامج التعلم تركز على جودة 12
املهارات واخلربات واملعارف اليت يكتسبها املوظفني لديها

تعمل اجلامعة على تعميق استخدام أساليب العمل اجلماعي  13
كأسلوب لتحفيزهم وغرس ثقافة مشرتكة بينها وبينهم

اجلامعة على خلق روابط بني موظفيها تدعوهم للتواصل تعمل14
وتبادل املعارف واخلربات باستخدام الوسائل احلديثة كالربيد 

اإللكرتوين
تعمل اجلامعة على تنمية حلقات البحث وورشات العمل وجلسات 15

العصف الذهين  لتحفيز التفكري يف مشكالت العمل للتوصل إىل 
التعلممستوى متقدم من 

تعمل اجلامعة على تبىن ثقافة إدارة الكتاب املفتوح، واليت تقوم على 16
توفري املعلومات الكاملة عن كل ما جيب على املوظفني معرفتها

تعمل اجلامعة على خلق رؤية وثقافة مشرتكة بني موظفيها مبنية على 17
واملسؤوليات والرسالةأساس اشرتاكهم يف األهداف، التطلعات،املهام 

تعمل اجلامعة على تشجيع االتصاالت املفتوحة والشفافية يف احلوار 18
وتقبل الشكاوي واملقرتحات بني القادة واملوظفني

تعمل اجلامعة على تشجيع مناقشة األخطاء ومواقف الفشل ملعرفة 19
ا وتعلم كيفيات جتنبها يف املستقبل أسبا

تساعد اسرتاتيجية التعلم التنظيمي باجلامعة املوظفني على اكتساب 20
مؤهالت متعددة يف جمال ختصصهم
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التطوير استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة :ثالثالمحور ال

تطوير تنظيمي، إداري وتطوير (مواردها البشرية تنمية يف لالسرتاتيجية التطويرية اجلامعةتبين واقعمعرفة دف إىل جمموعة عبارات 
)املسار الوظيفي

موافق العبارةالرقم
بشدة

غير محايدموافق
موافق

غير 
موافق 
بشدة عبارات التطوير التنظيمي

تعترب اجلامعة تنمية موظفيها هو اهلدف األساسي من جهود 21
التطوير التنظيمي

نشر ثقافة تشجع خلق قيم التعاون واقتسام تعمل اجلامعة على 22
السلطة بني الرؤساء واملرؤوسني

تعمل اجلامعة على إجياد املناخ املالئم والثقافة املشرتكة اليت تساعد 23
م ليؤثروا إجيابا على وظائفهم اموظفيها لينمو وحيقيقو  ذوا

م ومؤسسا
يئتهم تعمل اجلامعة على النهوض مبهارات 24 املوظفني ومعارفهم و

ألي جديد قد يطرأ على اجلامعة سواء مببادرة منها أو مفروضا 
عليها

حتفيز مادي (تتبىن اجلامعة التنويع الواسع يف األدوات النفسية 25
م  والرفع من ) ومعنوي دف مساعدة املوظفني على إظهار قدرا

م مؤهال
عبارات التطوير اإلداري

شراك موظفيها يف بعض القرارات اهلامة  إتعمل اجلامعة على 26
خاصة إذا كانت يف جمال ختصصهم

تعمل اجلامعة على تطوير مهارات العالقات اإلنسانية لتحقيق 27
التفاعل اجليد بني املدراء واملوظفني يف كافة املستويات التنظيمية

االتصال اإلداري وتنويع أساليبه بني تعمل اجلامعة على تفعيل 28
موظفيها لتسهيل تبادل املعلومات بينهم

تعمل اجلامعة على تطوير مهارات وخربات ومعارف املوظفني واليت 29
تؤهلهم ملواكبة التغريات والتطورات التكنولوجية املرتبطة مبجال 

ختصصهم
عبارات تطوير المسار الوظيفي
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اجلامعة على تطوير مهارات ومعارف املوظفني وتوجيه تعمل 30
م الوظيفية م املهنية من خالل التخطيط السليم ملسارا ميوال

م 31 تعمل اجلامعة على إعداد املوظفني املؤهلني وتطوير مهارا
م وإعدادهم للمستقل لتويل مناصب أعلى باملؤسسة وقدرا

املوظف مؤهالت تساعده على أداء تعلم مهارات جديدة تكسب32
مهامه احلالية وتقدمي اختيارات أكثر للمستقبل

يتوقف حتصل املوظفني على ترقية ضمن مسارهم الوظيفي على 33
ا حجم املنجزات ونوع املهارات اليت ميتلكو

إن االرتقاء يف السلم الوظيفي يشكل هدفا حيفز املوظفني على 34
م الوظيفيةاكتساب  مؤهالت جديدة والرفع من مهارا

اإلبداع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية في الجامعة:الرابعالمحور 

تنمية مواردها البشريةيف سرتاتيجية اإلبداع التبين اجلامعةواقعمعرفة دف إىل جمموعة عبارات 

موافق العبارةالرقم
بشدة

غير محايدموافق 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

تعمل اجلامعة على غرس وتنمية الثقافة اإلبداعية بني موظفيها 35
وحتثهم على ذلك

تعطي اجلامعة احلرية للموظفني للتعبري عن آرائهم وتقدمي 36
م  م فيما خيص أدائهم ملهامهم مهما كانت مستويا مقرتحا

م العلمية اإلدارية أو مؤهال
اجلامعة على الرفع من مهارات التفكري اإلبداعي والتحليل تعمل 37

املنطقي لدى موظفيها ملشاكل العمل وقضاياه املعقدة
تعمل اجلامعة على توفري الوسائل الضرورية لتفجري الطاقات 38

اإلبداعية لدى موظفيها خاصة التكنولوجية منها
املؤمترات واألحباث خارج تطلع اجلامعة موظفيها على نتائج 39

املؤسسة خاصة اليت حتوي أساليب عمل ومعلومات جديدة يف 
جماالت ختصصهم

تعمل اجلامعة على مكافأة املوظفني الذين يقدمون مقرتحات 40
إبداعية كحلول ملشكلة ما

تعمل اجلامعة على حفز ومكافأة فريق العمل الذي خيلق طرق 41
عمل جديدةوأساليب ووسائل 
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تشجع اجلامعة املوظفني على متابعة التطورات احلاصلة يف جمال 42
م ومعارفهم من خالل توفري شبكات  ختصصهم لرفع مهارا

معلوماتية
مستوى أداء الموارد البشرية في الجامعة:خامسلمحور الا

دف إىل معرفة مستوى أداء امل يف اجلامعةوارد البشريةجمموعة عبارات 

موافق العبارةالرقم
بشدة

غير محايدموافق 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

مؤسسةعمل يف الأحب عملي باجلامعة وال أفكر يف البحث عن 43
مغايرة

أمتيز باجلدية يف أداء عملي وبذيل كل اجلهد والوقت يف سبيل 44
ذلك 

اجليد ملهاميتواجهين ضغوطات يف عملي قد تعيق أدائي45

أقيم أدائي باستمرار مبدى رضا املسؤولني عين، ويشكل هذا 46
مصدرا لسعاديت ورضائي وحافزا لتقدمي يف عملي

أشعر بالرضا عن نفسي عندما أؤدي عملي بدقة والتزم دائما 47
بالقوانني والتعليمات

ومن هم أكثر أعمل دائما على مناقشة قضايا العمل مع زمالئي48
وحسن من أدائيخربة مين مما ساهم يف الرفع من خربايت ومعاريف

للتحسني يف تشكل املعلومات املرتدة عن تقييم أدائي مصدرا هاما 49
مستوياته

إن حبثي املستمر عن كل ما هو جديد يف جمال ختصصي الوظيفي 50
ساعدين على الرفع من أدائي

مقارنة أدائي باملعايري املوضوعة أجده ال خيتلف كثريا عنها عند 51
)غياب الفجوة السلبية لألداء(

أعمل دائما على خلق روابط طيبة مع زمالئي تساعدين على 52
االستفادة من معارفهم

أسعى دائما إىل رفع مستوى أدائي من خالل زيادة مهارات 53
والتكنولوجيات احلديثة داخل وخارج اجلامعةاستخدام التقنيات 

إن عملي ضمن فريق عمل يتميز باجلدية واملوضوعية واملنطقية يف 54
طرح قضايا العمل، حسن من سلوكي الوظيفي وأدى إىل رفع من 

أدائي
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ا اجلامعة ساعدين على تبادل 55 استغاليل لوسائل االتصال اليت وفر
مع زمالء العمل وحسنت من سلوكي الوظيفياملعارف واخلربات 

األداء اجليدالعمل  باجلامعة حمفزة ومساعدة علىكل ظروف 56

تشكل احلوافز املادية واملعنوية دافعا قويا جلعلي أمتيز يف أدائي57
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